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 වයඹ පළාත් සභා  

කාර්ය පටිපාටික රීති සංග්රහය 

 

1 වැනි කාණ්ඩය 
 
 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිළරරය්  පත් ිරීම, 

උසස ්ිරීම, ස්ථාන මාරු ිරීම හා ඒ හා සම්බ් ර සහ ඊට 

ආනුෂාාංගික වන කරුණු පිළිබඳව විධිවිරාන සැලසීම 

සදහා වන කාර්ය පටිපාටික ීති සාංග් රහය 

 
1987 අාංක 42 දරණ පළාත් සභා පනේත් 32 වග්් තිය යටේත් පැවී ඇති 

බලතල ප්රකාරව වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරය්  පත්ිරීම  

උසස් ිරීම හා ස්ථාන මාරු ිරීම පිළිබඳව සහ ඒ හා සම්බ් ර සහ ඊට 

අනුෂාාංගික වන කරුණු පිළිබඳව විධි විරාන සැලසීම සඳහා වන ේමම කාර්ය 

පටිපාටික ීති වයඹ පළාත් ග්රු ආණ්ඩුකාරවර අමරා පියසීලි රත්නායක 

මැතිනිය විසි්  පනවන ලදී. 

 

අර්ථ නිරූපණ ේහෝ ේමම කාර්ය පටිපාටික ීති මඟි්  ආවරණය ේනොවන 

කුමන කරුණක් ේහෝ පිළිබඳ තීරණ වයඹ පළාත් ග්රු ආණ්ඩුකාරතුමිය 

විසි්  ග්නු ලබනු ඇත. 

 

ේමම කාර්ය පටිපාටික ීති 2015 අේග්ෝස්තු 31 වැනි දින සිට බලාත්මක ේේ. 

 

වයඹ පළාත් ග්රු ආණ්ඩුකාරතුමියේේ නියමය පරිදි  

 

 

2015 අේග්ෝස්තු 10 වැනි දින  එ් .පී.එම්.කාරියවසම්  

                                                    වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ේේකම්. 
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I වැනි පරිච්ඡේදය 

 

ස්ථාපනය කිරීම 
 

 

වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා 

 

1. ශ්රී ලාංකා ප්රජ්ාතා් ්රික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්ේ  ආණ්ඩුක රම වයවස්ථාේේ XVII (අ) පරිච්ේේදේ  154 ආ(1) 

වයවස්ථාව ප්රකාරව ආණ්ඩුකාරධූරය ස්ථාපිත කර ඇත. 

  

 

බලතල 

 

2. 1987 අාංක 42 දරණ පළාත් සභා පනේත් 32(1) වග්් තිය අනුව ේවනත් නීතියක විධිවිරානවලට යටත්ව 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරය්  පත්ිරීම, මාරු ිරීම  ේස වේය්  පහ ිරීම සහ ඔවු් ේේ විනය 

පාලනය පනේත් විධිවිරාන ප්රකාරව ආණ්ඩුකාරවරයා සතු ේේ. 

 

3. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාේේ xvii (අ ) පරිච්ේේදේ  154 (අ) සිට 154 (ඇ) දක්වා වූ වයවස්ථාව සමඟ ිරයේවන 

1987 අාංක 42 දරණ පළාත් සභා පනේත් 33 වන වග්් තිේ  විධිවිරාන ප්රකාරව වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා 

ේකොමිෂ්  සභාව ස්ථාපනය කර ඇත්ේත්ය. 

 

4. 1987 අාංක 42 දරණ පළාත් සභා පනේත් 32(1) වග්් තිය ප්රකාරව වයඹ ආණ්ඩුකාරවරයා ේවත පැවී ඇති 

බලතල ඉහත තු් වන වග්් තිය ප්රකාරව ස්ථාපනය වන වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව ේවත 

එම  පනේත් 32(2)  32(3) වග්් ති ප්රකාරව කලි්  කල ස්වකීය බලතල පවරා ේදනු ලැබිය හැක්ේක්ය.එේස  

පවරනු ලැබූ බලතල යම් ේකෝ ේේසි වලට යටත්ව වයඹ පළාත් ප්රරාන ේේකම් වරයා ේවත ේහෝ ේවනත් යම් 

නිලරරයකු ේවත පවරනු ලැබිය හැිරය. 

  

5. 1987 අාංක 42 දරණ පළාත් සභා පනේත් 33(8) වග්් තිය  ප රකාරව වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  

සභාව විසි්  කරන ලද යම් පත්වීමක් හා මාරු ිරීේම් ේහෝ ේස වේය්  පහ ිරීේම් නියමය්  නැතේහොත් විනය 

කටයුත්තක් සම්බ් රේය්  කරන ලද ේවනත් යම් නියමය් ද  එම පනත සාංේ ෝරනය ිරීම සඳහා පනවන 

ලද 1990 අාංක 28 දරණ පළාත් සභා (සාංේ ෝරන) පනේත් 4 වන වග්් තිය ප රකාරව බලය පවරන ලද 

බලරාරියකු විසි්  කරන ලද යම් පත්වීමක් හා මාරු ිරීේම් ේහෝ ේස වේය්  පහ ිරීේම් නියමය්  නැතේහොත් 

විනය කටයුත්තක් සම්බ් රේය්  කරන ලද ේවනත් යම් නියමය් ද ේවනස ්ිරීමට, අඩු ිරීමට ේහෝ අවලාංගු 

ිරීමට වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාට බලය ඇත්ේත්ය. 

 

6. 1987 අාංක 42 දරණ පළාත් සභා පනේත් 32(3) වග්් තිය ප රකාරව වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වය 

සම්බ් රේය්  ීති  ේරගුලාසි කාර්ය පටිපාටි සෑදීේම්  සාංේ ෝරනය ිරීේම් හා අවලාංගු ිරීේම් බලය 

ආණ්ඩුකාරවරයා ේවත රඳවා තබාග්නු ලබ් ේ් ය.  

 

7. ේමම කාර්ය පටිපාටික ීති අර්ථ නිරූපනය ිරීේමහිලා ේහෝ අදාල කරග්ැනීේමහිලා යම්ිරසි දුෂ්කරතාවයක් 

ඇති වුවේහොත් ේහෝ  ේමම කාර්ය පටිපාටික ීති වල දැක්ේවන නියම අර්ථය සහ ඒවා අදාල කරග්ැනීමට අදහස් 

කරන පරමාර්ථය අතර පරසප්ර විේරෝධී බවක් ඇතිවුවේහොත් ේහෝ ේමම කාර්ය පටිපාටික ීති මගි්  ආවරණය 

ේනොවන කරුණු ේේ නම් ඒ පිළිබඳව අවස්  තීරණය ලබාදීේම් බලය වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ේවත 

රඳවා තබනු ලබ් ේ් ය. 
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ආණ්ඩුකාරවරයාට වගකිව යුතු බව 

 

8. 1987 අාංක 42 දරණ පළාත් සභා පනේත් විධි විරාන ප රකාරව වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසි්  වයඹ 

පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව ේවත පවරා ේදනු ලැබූ බලතල ක්රියාත්මක ිරීේම්දී වයඹ පළාත් 

සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව විසි්  ග්් නා වූ තී් දු තීරණ පිළිබඳව ද  1990 අාංක 28 දරණ පළාත් සභා 

(සාංේ ෝරන ) පනති්  බලය පවරන ලද බලරාරිේයකු විසි්  ග්නු ලබන තී් දු තීරණ පිළිබඳවද අදාල 

බලරාී්  පළාේත් ආණ්ඩුකාරවරයා ේවත වග්ිරව යුතු ව් ේ් ය. 

 

II වැනි පරිච්ඡේදය 

අභිනිඡයෝජනය කර ඇති බලය කි රයාත්මක කිරීම 

 
9. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව ේවත බලය අභිනිේයෝජ්නය කර ඇති කේහි පළාත් සභා රාජ්ය 

ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව විසි් ම එම බලය ිර රයාත්මක කළ යුතු අතර, එහි සාමාජිකය්  ේවත ේවන ේවනම 

බලය අභිනිේයෝජ්නය කර ඇති ේස  සලකා ිර රයා ේනොකළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

10. I වන පරිච්ේේදේ  4 වන වග්් තියට යටත්ව බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා විසි් ම පමණක් අභිනිේයෝජිත 

බලය ිර රයාත්මක කළ යුතු ව් ේ් ය. අභිනිේයෝජිත බලය, ේවනත් තැනැත්තකුට ේහෝ ේවනත් 

තැනැත්ත් ේග්්  යුත් කමිටුවකට ේහෝ අභිනිේයෝජ්නය ිරීමට ේහෝ ිර රයාත්මක ිරීමට අවසර දීමට ේහෝ 

බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා හට බලයක් ේනොමැත්ේත්ය. 

 

11. ආණ්ඩුකාරවරයා විසි්  වයඹ පළාත් ස භා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව ේවත පවරන ලද බලතල ේහෝ 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව මගි්  යම් නිලරාරයකු ේවත පවරන බලතල ේහෝ 

අභිනිේයෝජ්නය කරන ලද බලය, ඉ්  පරිබාහිරව කවරකු විසි්  ේහෝ ිර රයාත්මක කරමි්  සිදු කරන ලද සියලු 

ිර රයාව්  හා ග්් නා ලද සියලු තීරණ ූනනය හා බල රහිත ව් ේ් ය. එවැනි ිර රයාවක් ේහෝ තීරණයක් ේහෝ 

මගි්  සිදුවන හානිය සහ පාඩුව පිළිබඳව, ඒ සඳහා අවසර දු්  ේහෝ අවකා  සැලසු ේහෝ බලය අභිනිේයෝජ්නය 

කළ බලරරයා ේම් ම එම බලය ිර රයාත්මක කළ තැනැත්තා ද ේප ේග්ලිකව ම වග්ිරව යුතු ව් ේ් ය. 

 

12. ආණ්ඩුකාරවරයා විසි්   වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව ේහෝ I වන පරිච්ේේදේ  4 වන 

වග්් තිය ප රකාරව යම් පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරාරයකු ේවත ේහෝ යම් බලයක් අභිනිේයෝජ්නය කර 

ඇති විටක එේස  අභිනිේයෝජිත විෂයය පථය ේහෝ සීමාව්  තුළ පමණක් එම බලය ිර රයාත්මක කළ යුත්ේත්ය. 

එම බල සීමාව්  ඉක්මවා සිදු කරන ලද ිර රයා හා ග්් නා ලද සියලු තීරණ ූනනය හා බල රහිත ව් ේ් ය. එවැනි 

ිර රයා ේහෝ තීරණ මගි්  සිදු වන හානිය හා පාඩුව පිළිබඳව එම බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා ේප ේග්ලිකවම 

වග්ිරව යුතු ව් ේ් ය. 

 

13. බලය අභිනිේයෝජිත බලරරේයකු විසි්  එම බලය, ේමම සාංග් රහේ  ීති වලට සහ ආයතන සාංග් රහේ  

විධිවිරාන වලට අනුකූලවත්, අපක්ෂපාතිවත්  සාරාරණවත්, සේභාවේය්  හා විනිවිද භාවේය්  යුතුවත් 

ිර රයාත්මක කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

14. බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයකු ේවත පැවී ඇති කාර්යය්  අනලස්ව ඉටු ිරීමට එම බලරරයා ිර රයා කළ 

යුතු ව් ේ් ය. තම්  විසි්  පාලනය කළ ේනොහැිර ේහ තුවක් මත ිරසියම් ප රමාදයක් සිදු ව් ේ්  නම් එම 

බලරරයා විසි්  ඒ බැේ ආණ්ඩුකාරවරයා ේවත වහාම වාර්තා කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

15. ආණ්ඩුකාරවරයා විසි්  වයඹ පළාත් සභා  රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව ේවත පැවරුණු බලය 

සම්බ් රේය්  ිරසියම් ග්ැටළුවක් මතු වුව ේහොත් ඒ පිළිබඳව ආණ්ඩුකාරවරයා විමසීේම්  විසඳාග්ත යුතු 

ව් ේ් ය. වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාේව්  බලය පවරනු ලබන නිලරාරිේයකු විසි්  
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පැවරුනු බලය පිළිබඳව ිරසියම් ග්ැටළුවක් මතුවුවේහොත් ඒ පිළිබඳව වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  

සභාව විමසීේම්  අනතුරුව අව ය ව් ේ්  නම් ආණ්ඩුකාරවරයා විමසිය යුතු ව් ේ් ය. 

 

16. බලය අභිනිේයෝජිත බලරරේයකු විසි්  එම බලය ක රියාත්මක ිරීේම්දී ආණ්ඩුකාරවරයා හා වයඹ පළාත් 

සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව හැර ේවනත් කවර ේහෝ තැනැත්ේතකුේේ උපේදස් මත ේහෝ බලපෑම් මත 

ේහෝ නිේයෝග් මත ේහෝ තීරණ ග්ැනීම ේහෝ ක රියාත්මක ිරීම ේහෝ වයඹ පළාත් සභාේේ විනය කාර්ය සාංග්රහේ  

පළමුවන උපේේඛණේ  සදහ්  වරදක් ේස  සලකනු ලබ් ේ් ය. එපරිදි කරනු ලබන සියළු ක රියා සහ සියළු 

තීරණ ශුනය හා බල රහිත ව් ේ් ය. එවැනි ක රියා ේහෝ තීරණ ේහෝ මගි්  සිදුවන හානි හා පාඩු පිළිබදව එම 

බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා ේප ේග්ලිකවම වග්ිරවයුතු ව් ේ් ය. එේතකුදු වුවත් ආණ්ඩුක රම වයවස්ථාව 

ප රකාරව නිසි බලය සහිත අධිකරණයක් විසි්  ේදනු ලබන තීරණයක් ක රියාත්මක ිරීමට ේමම වග්් තිේය්  

ිරසිදු බාරාවක් ඇති ේනොව් ේ් ය. 

 

17. 1987 අාංක 42 දරණ පළාත් සභා පනත ප රකාරව, ආණ්ඩුකාරවරයා විසි්  ේමම පරිච්ේේදය යටේත් යම් 

බලයක් පවරා ේදනු ලැබු යම් නිලරරේයකුේේ ේහෝ යම් තීරණයක් ේකේරහි තමාේේ නීතයානුකූල රාජ්කාරි 

කටයුතු වලදී හැර, ේකළි් ම ේහෝ අනයාකාරයිර්  ේහෝ තම්  විසි් ම ේහෝ ේවනත් යම් තැනැත්තකු මගි්  

ේහෝ ේවනත් යම් තැනැත්ේතකු සමග් ේහෝ කවර ේහෝ ආකාරයිර්  බලපෑමක් කර් නා වු ේහෝ බලපෑමක් 

ිරීමට තැත් කර් නා වු ේහෝ අයුතු ේලස මැදිහත් ව් නා වු ේහෝ වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  

සභාේේ ේහෝ එහි සාමාජිකයකුට එේලස බලපෑමක් කර් නා වු සෑම තැනැත්ේතක්ම වරදකට වරදකරු වන 

අතර වරදකරු කරනු ලැබු විට රුපියේ එක් දහසක් ේනොඉක්මවන දඩයකට ේහෝ අවුරුේදක් ේනොඉක්මවන 

කාලයකට බ් රනාග්ාරග්ත කරනු ලැබීමට ේහෝ ඒ දඩය හා බ් රනාග්ාරග්ත ිරීම යන දඬුවම් ේදකටම ේහෝ 

ඔහු යටත් ව් ේ් ය. 

 

III වැනි පරිච්ඡේදය 

පත් කිරීම් 

 
18. 1987 අාංක 42 දරණ පළාත් සභා පනේත් 32(1) වග්් තිය ප රකාරව වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වයට 

නිලරරය්  පත් ිරීේම් බලය ආණ්ඩුකාරවරයා ේවත පැවී ඇත්ේත්ය. අවස්ථාේවෝචිත පරිදි ආණ්ඩුකාරවරයා 

විසි්  1 පරිච්ේේදේ  4 වන වග්් තිය අනුව එකී බලය පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාවට 

අභිනිේයෝජ්නය කළ හැිර ව් ේ් ය. 

 

19. ආණ්ඩුකාරවරයා විසි්  කරනු ලබන පත් ිරීම් පහත සඳහ්  පරිදි ව් ේ් ය. එහි අාංක V,VI, VII යටේත් 

දැක්ේවන පත්ිරීම් හැර ේසසු පත්ිරීම් අභිනිේයෝජ්නය කරන ලද බලය ිර රයාත්මක කරනු ලබන බලරරේයකු 

විසි්  සිදු කළ හැිර ව් ේ් ය. 

I. අනියම්, ආේේ ක, ේකෝ ත රාත් රාජ්කාරි ඉටුකරන, වැඩ බලන හා ස්ථිර තනතුරකට පත් 

ිරීම ; 

II. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරාරිේයකුේේ පවත්නා ේස වා තත්ත්වය ේවනස් ිරීම ; 

III. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  තනතුරක් දරන නිලරරේයකු පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  

ේවනත් යම් තනතුරකට පත් ිරීම ; 

IV. තනතුර අතහැර ගියා ේස  සැලකූ තැනැත්ේතකු නැවත ේස වේ  පිහිටුවීම ; 

V. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  වි  රාමලත් නිලරාරිේයකු ේහෝ විධිමත්ව ඉේලා අස්වූ  

නිලරාරිේයකු නැවත ේස වයට බඳවා ග්ැනීම ේහෝ නැවත ේස වේ  පිහිටුවීම ; 

VI. ේස වේය්  පහ කරනු ලැබුවා වු තැනැත්ේතකු නැවත ේස වේ  පිහිටුවීම ; 

VII. දීප වයාප්ත ත ේස වාේේ නිලරාී්  පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  තනතුරුවලට පත්ිරීම; 

VIII. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ිරසියම් ේස වාවක ේර ණිග්ත උසස් ිරීම් හැර පළාත් සභා 

රාජ්ය ේස වේ   පහළ තත්ත්වේ  තනතුරිර්  ඉහළ තත්ත්වේ  තනතුරකට නිලරරේයකු 

පත් ිරීම ; 
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20. අනියම් පදනම මත පත් ිරීමක් කළ යුතු ව් ේ්  හුේදක්ම අදාළ කාර්යය සඳහා ප රමාණවත් මුලයමය 

ප රතිපාදන, වාර්ෂික ඇස්තේම්් තු තුළ ේව්  කර ඇත්නම් ේහෝ අදාළ කාර්යය සඳහා වන අනුමත 

ඇස්තේම්් තුව තුළ ේව්  කර ඇත්නම් ේහෝ පමණක් ව් ේ් ය. අදාළ කාර්යය අවස්  ේවනවාත් සමග්ම එම 

තැනැත්තාේේ පත්වීම අවස්  ව් ේ් ය. ඔහුට ේග්විය යුත්ේත් දදනික පදනම මත ේහෝ එකඟතාව මත ේහෝ 

ේග්වනු ලබන දීමනාවක් පමණක් ව් ේ් ය. අනියම් පත්වීේම් පදනම මත ස්ථිරත්වයට ේහෝ ේවනත් තනතුරක් 

ලබා ග්ැනීමට ේහෝ අයිතියක් අනියම් ේස වකේයක් ේනොලබ් ේ් ය.  

 

21. වැඩ බැලීමට ේහෝ රාජ්කාරි ඉටු ිරීමට ේහෝ කරනු ලබන පත් ිරීමක දී හැර පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  

සියලුම පුරප්ත පාඩු පිරවීම සඳහා ආණ්ඩුකාරවරයා විසි්  අනුමත කළ ේස වා වයවස්ථාවට ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් 

පටිපාටියට ේහෝ අනුකූලව දැ් වීම් මගි්  අයදුම්පත් කැඳවීමට පත් ිරීම් බලරරයා ිර රයා කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

22. ආේේ ක පදනම මත පත් ිරීමක් කළ යුත්ේත් හුේදක්ම දදනික වැටුප්ත  ේග්වීේම් පදනමි්  පමණක් 

ව් ේ් ය. නිතය නිලරරයා ේස වයට පැමිණි වහාම එම ආේේ ක ේස වය අවස්  ව් ේ් ය. එවැනි පත් 

ිරීමක් සඳහා සලකා බැලිය යුතු ව් ේ්  අනුමත ේස වා වයවස්ථාවට ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිය ප රකාරව 

සුදුසුකම් සහිත තැනැත්ේතක් පමණක් ව් ේ් ය. 

 

23. ේකෝ ත රාත් පදනමි් , රාජ්කාරි ඉටු ිරීේම් පදනමි් , වැඩ බැලීේම් පදනමි්  හා ස්ථිර පදනමි්  පත් 

ිරීමක් කළ යුත්ේත් අදාළ ආයතනේයහි අනුමත ේස වක සාංඛයාවට ඇතුළත් ව් නා වු හා අනුමත ේස වා 

වයවස්ථාවක් ේහෝ අනුමත බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටියක් ේහෝ සහිත හා වයඹ පළාත් සභා භාණ්ඩාග්ාරය මගි්  

මුලයමය ප රතිපාදන සපයා ඇති තනතුරක් සඳහා පමණක් ව් ේ් ය. 

 

24. අනුමත ේස වක සාංඛයාේවහි තනතුරක පුරප්ත පාඩුවක් ඇති විට පමණක් ඒ සඳහා පත්ිරීමක් කළහැිර 

ව් ේ් ය. පුරප්ත පාඩුවක් ඇති ව් ේ්  නව තනතුරක් ඇති කළ විට ේහෝ තනතුර දර් නාේේ ේස වය අවස්  

කළ විට ේහෝ අවස්  වු විට ේහෝ පමණි. තනතුර දර් නා වැටුප්ත  සහිත ේහෝ රහිත ේහෝ නිවාඩු ලබා සිටියදී ේහෝ 

ේවනත් රාජ්කාරි සඳහා තාවකාලිකව මුදා හැර සිටියදී ේහෝ වැඩ තහනමකට ලක්ව සිටියදී ේහෝ වි  රාම පුර්ව 

නිවාඩු ලබා ඇති විටකදී ේහෝ තනතුරක පුරප්ත පාඩුවක් ඇති ේනොව් ේ් ය. එතකුදු වුවත් එවැනි අවස්ථාවක දී 

රාජ්කාරි අව යතාව මත එම තනතුේරහි රාජ්කාරි ඉටු ිරීම සඳහා ේහෝ වැඩ බැලීම සඳහා පත් ිරීමක් කළ 

යුතු යැයි පත්ිරීම් බලරරයාට ේපනී ය් ේ්  නම් පමණක් එවැනි පත්ිරීමක් කළ හැිර ව් ේ් ය. 

 

25. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  සියලුම පත් ිරීම් සඳහා බඳවා ග්ැනීම කළ යුත්ේත් අදාළ තනතුේර් අනුමත 

ේස වා වයවස්ථාවට ේහෝ අනුමත බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටියට ේහෝ අනුකූලව පමණක්ම ව් ේ්  ය. 

 

26. පත්වීම් ලිපිේ  සඳහ්  වන දිනය ේහෝ නිලරරයා තනතුේරහි වැඩ භාර ග්් නා දිනය ේහෝ යන දින 

ේදේක්  පසුව එළේඹන දිනය පත්වීම ිර රයාත්මක වන දිනය ව් ේ්  ය. 

 

27. උසස්වීම් මත ේකේරන පත්වීම් හැර අේනක් ිරසිදු පත් ිරීමක් ේමොනයම් ේහ තුවක් නිසාවත් ේපරදාතම් 

ේනොකළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

28. ිරසිම තැනැත්ේතකු නිර්ේේතනික පදනම මත ේහෝ ස්ේේච්ඡා පදනම මත ේහෝ වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය 

ේස වේ  තනතුරකට ේහෝ, වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  තනතුරු නාමයක් උපේයෝගී ේකොටේග්න ේහෝ, 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වය සඳහා ේහෝ පත් ේනොකළ යුතු ව් ේ්  ය. 

 

29. අව ය අවස්ථාව් හී දී ආණ්ඩුකාරවරයා  මහා භාණ්ඩාග්ාර ේේකම් හා ජ්ාතික වැටුප්ත  හා ේස වක  සාංඛයා 

ේකොමිෂ්  සභාව විමසා වැටුප්ත  පිළිබඳ ජ්ාතික ප්රතිපත්තියට අනුකූලව වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  තනතුරු 
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ේර ණිග්ත ිරීේම්   ඒ සඳහා නිල නාම දීේම්  වැටුප්ත  වයුහය තුළ වැටුප්ත  පරිමාණ  ප හ ේහෝ ේේතන ප්රමාණ නියම 

ිරීේම් හා ේස වය පිළිබඳ ේපොදු ේකෝ ේේසි පැනවීේම් බලය ග්රු ආණ්ඩුකාරවරයා සතු ව් ේ්  ය. 

 

 

 

IV වැනි පරිච්ඡේදය 

ඡසේවා වයවස්ථා හා බඳවා ගැනීඡම් පටිපාටි 
 

30. වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  අනුමත සෑම ේස වාවකටම ේස වා වයවස්ථාවක් ද, එම ේස වාව් ේග්්  

පරිබාහිර ව් නා වු අනුමත සෑම තනතුරකට ම බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටියක් ද තිබිය යුතු ව් ේ් ය. බඳවා 

ග්ැනීේම් සුදුසුකම්, බඳවා ග්ැනීේම් ක රම, වැටුප්ත  පරිමාණ, ේස වා ේකෝ ේේසි, උසස් ිරීේම් ක රමේේද සහ අදාළ 

අේනකුත් සියලුම විස්තර එම ේස වා වයවස්ථාේවහි ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිේයහි ේහෝ ඇතුළත්ව තිබිය යුතු 

ව් ේ් ය. 

 

31. බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටි ේකටුම්පත සම්මත ආකෘතිය ප රකාරව පිළිේයල කළ යුතු ව් ේ් ය. බඳවා ග්ැනීේම් 

පටිපාටි හා ේස වා වයවස්ථා ේකටුම්පත්, අදාළ ේදපාර්තේම්් තු ප රරානියා විසි්  පළාත් අමාතයාාං ේ  ේේකම් 

වරයා මගි්   පළාේත් ප රරාන ේේකම් මගි්  පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව ේවත ඉදිරිපත් කළ යුතු 

අතර  ේකොමිෂ්  සභාව විසි්  නිීක්ෂණ හා නිර්ේේ  සහිතව අනුමැතිය සඳහා ආණ්ඩුකාරවරයා ේවත ඉදිරිපත් 

කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

32. අනුමත බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටියක් ේහෝ ේස වා වයවස්ථාවක් ේහෝ සාංේ ෝරනය ිරීමට අව ය වුවේහොත්, 

ේයෝජිත සාංේ ෝරනය පිළිබඳ උපේේඛනයක් ද, සාංේ ෝධිත ේස වා වයවස්ථාේේ ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් 

පටිපාටිේයහි ේහෝ ේකටුම්පතක් ද සහිතව, අදාළ ේදපාර්තේම්් තු ප රරානියා විසි්  පළාත් අමාතයාාං ේ  

ේේකම් වරයා මගි්  පළාේත් ප රරාන ේේකම් මගි්  පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව ේවත ඉදිරිපත් 

කළ යුතු අතර, ේකොමිෂ්  සභාව විසි්  නිීක්ෂණ හා නිර්ේේ  සහිතව අනුමැතිය සඳහා ආණ්ඩුකාරවරයා 

ේවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

33. ේස වා වයවස්ථාව ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිය සාංේ ෝරනය ිරීමට අව ය වූ විටක එේස  සාංේ ෝරනය 

ිරීමට ේහ තු ද, සාංේ ෝරනය කළ යුතු කරුණු ද, ඒවාට අදාළ ේේද හා ේපළ ද ආදිය ඉහත උපේේඛනේ  

අ් තර්ග්ත කළ යුතු ව් ේ් ය. තවද ේයෝජිත සාංේ ෝරන අදාළ ේස වා වයවස්ථාේවහි ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් 

පටිපාටිේයහි ේහෝ ඇතුළත් ේකොට රතු පාටි්  යටි්  ඉරක් ඇඳ ඒවා මතු ේකොට දැක්ේවන ආකාරේය්  

සාංේ ෝධිත ේස වා වයවස්ථාව ේහෝ සාංේ ෝධිත බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිය ේහෝ සකස් කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

34. ඉහත 32 වග්් තිය අනුව ආණ්ඩුකාරවරයාට ඉදිරිපත් කරනු ලබන බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටියක් ේහෝ ේස වා 

වයවස්ථාවක් ේහෝ, ේයෝජිත සාංේ ෝරන අනුමත ිරීමට ේහෝ සාංේ ෝරන / ප රතිේ ෝරන සහිතව අනුමත ිරීමට 

ේහෝ ප රතික්ේෂ ප ිරීමට ේහෝ ප රතයාදිෂ්ට ිරීමට ේහෝ ආණ්ඩුකාරවරයාට අභිමතය ඇත්ේත් ය. එේස ම අදාල 

බලරරය්  විමසා ේහෝ ආණ්ඩුකාරවරයාේේ නියමය පරිදි පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  කුමන ේස වාවක් ේහෝ 

තනතුරක් සඳහා ේහෝ ේස වා වයවස්ථාවක් ේහෝ බඳවාග්ැනීේම් පටිපාටියක් නිර්මාණය කරන ේලස ේහෝ අනුමත 

ේස වා වයවස්ථාවක් ේහෝ පටිපාටියක් සාංේ ෝරනය කරන ේලස අදාල බලරාී්  ේවත නියම ිරීමට 

ආණ්ඩුකාරවරයාට බලය ඇත්ේත්ය. 

 

 

V වැනි පරිච්ඡේදය 

වයඹ පළාත් සභා රාජය ඡසේවයට පත් කරනු ලැබීමට නුසුදුසු තැනැත්තන් 
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35. ේවනත් පළාත් සභා රාජ්ය ේස වාවක ේහෝ වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේයහි ේහෝ රාජ්ය ේස වේයහි ේහෝ 

රජ්ේ  සාංස්ථාවක ේහෝ අධිකාරියක ේහෝ රාජ්ය සමාග්මක ේහෝ මණ්ඩලයක ේහෝ වයඹ පළාත් සභාේේ 

ප්රඥපප්ත තියක් මඟි්  පිහිටවනු ලැබූ ආයතනයක ේහෝ ේස වේයහි නියැලී සිට අකාර්යක්ෂමතාව මත 

අනිවාර්යේය් ම වි  රාම ග්් වා ඇත්තා වු ේහෝ ේස වේය්  පහ ිරීම ේවනුවට සානුකම්පිත විකේපයක් 

ව ේය්  වි  රාම ග්් වා ඇත්තා වු ේහෝ දඬුවමක් ව ේය්  වි  රාම ග්් වා ඇත්තා වු ේහෝ විධිමත් විනය 

පීක්ෂණයක ප රතිඵල මත ේස වේය්  පහ කර ඇත්තා වු ේහෝ සිය තනතුර අතහැර ගියාවූ ේහෝ තැනැත්ේතක් 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වයට පත් කරනු ලැබීමට නුසුදුස්ේසක් ව් ේ් ය. 

36. ශ්රී ර ලාංකා ප රජ්ාතා් ති රක සමාජ්වාදී ජ්නරජ්යට විරුේරව සිදු කරන ලද සාපරාධී වරදකට අධිකරණයක් විසි්  

වරදකරු කරනු ලැබු තැනැත්ේතක් වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වයට පත් කරනු ලැබීමට නුසුදුස්ේසක් 

ව් ේ් ය. 

 

37. යම් අපරාරයක නීති කෘතයයකදී අධිකරණයක් විසි්  වරදකරු කරනු ලැබු ේහෝ, අපරාර නඩු විරාන 

සාංග් රහේ  449 වග්් තිය ප රකාරව අධිකරණයකදී ලු නඩු විභාග්යිර්  වරදකරු කරනු ලැබු ේහෝ 

තැනැත්ේතක් වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වයට පත් කරනු ලැබීමට නුසුදුස්ේසක් ව් ේ් ය. 

 

38. වස්තු භාංග්ත්වයට පත් වී ඇති තැනැත්ේතකු වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වයට පත් කරනු ලැබීමට 

නුසුදුස්ේසක් ව් ේ් ය. 

 

39. ශ්රී ර ලාංකාේේ පුරවැසිේයක් ේනොවන තැනැත්ේතක් ේහෝ පුරවැසි අයිතිවාසිකම් අහිමි තැනැත්ේතක් වයඹ 

පළාත් සභා රාජ්ය ේස වයට පත් කළ ේනොහැිර ව් ේ් ය. 

 

40. යම් පත්ිරීමකදී පුර්වාස් න වසර තුේනහි වයඹ පළාේත් පදිාංචි ේනොමැති අේයකු පළාත් සභා රාජ්ය 

ේස වයට පත්ිරීමට ේනොහැිර ව් ේ් ය. එතකුදු වුවත් වයඹ පළාත තුළ ප රමාණවත් අයදුම්කරුව්  සාංඛයාවක් 

ේනොමැති අවස්ථා වලදී සහ ේවනත් සාරාරණ ේහ තූ්  මත ේමම වග්් තිය ආණ්ඩුකාරතුමාේේ අනුමැතිය මත 

ලිහිේ කළ හැිරය. 

 

VI වැනි පරිච්ඡේදය 

පත් කිරීම් ඡකඡරහි බලපාන නියමයන් හා ඡකොන්ඡේසි 

 
41. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  සියලුම නිලරරය්  තම තනතුරු ජ්නතාව ේවනුේව්  වන භාරයක් ේලස දරණු 

ලැබිය යුතු ව් ේ් ය. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  තතතුරකට පත් කරනු ලබන සෑම තැනැත්ේතක් ම එම 

තනතුරට අදාළ රාජ්කාරි වග්කීම් පළාේත් හා එහි ජ්නතාවේේ අභිවෘේධිය සඳහා ේනොපිරිේහලා ඉටු කළ යුතු 

ව් ේ් ය. 

 

42. සෑම නිලරරේයක් ම රජ්ේ  ප රතිපත්තිවලට ද, පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ප රතිපත්තිවලටද, පළාත් 

ආණ්ඩුකාරවරයා ේහෝ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව හා බලය අභිනිේයෝජිත බලරාී්  විසි්  

පළාත් සභා රාජ්ය ේස වය සම්බ් රේය්  වරි්  වර පනවනු ලබන කාර්ය පටිපාටික ීති හා නිකුත් කරනු ලබන 

නිේයෝග් වලටද අනුග්තව තම රාජ්කාරි, වග්කීම් හා යුතුකම් ඉටු කළ යුතු ව් ේ් ය. තවද ආයතන සාංග් රහය, 

මුදේ ේරගුලාසි හා වයඹ පළාේත් මූලය ීති සාංග්රහය  වයඹ පළාත් සභාේේ විනය කාර්ය සාංග්රහය  පළාත් සභා 

පනේත් විධිවිරාන  පළාත් සභා රාජ්ය ේස වය සඳහා අදාල කර ඇති රජ්ේ  ේවනත් ේරගුලාසි, චක රේේඛ, 

උපේදස් හා ේමම ීති සාංග්රහේ  විධි විරාන වලටද ඒවාට අදාළව වරි් වර නිකුත් කරනු ලබන සාංේ ෝරන 

වලට ද, යටත් විය යුතු ව් ේ් ය. 

 

43. ස්ථිර හා වි  රාම වැටුප්ත  හිමි තනතුරකට පත්වීමක් ලබන සෑම තැනැත්ේතක්ම අදාළ පරිදි වැ් දඹු හා 

අනත්දරු වි  රාම වැටුප්ත  ක රමයට ේහෝ වැ් දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු වි  රාම වැටුප්ත  ක රමයට ේහෝ දායක විය යුතුය. 

ේග්විය යුතු දායක මුදල රජ්ය විසි්  විටි්  විට ප රකා යට පත් කරනු ලබන ආකාරයට විය යුත්ේත්ය. 
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44. ස්ථිර එේහත් විරාම වැටුප්ත  අහිමි තනතුරක් දරන තැනැත්ේතක් රාජ්ය ේස වා අර්ථසාරක අරමුදලට දායක 

විය යුතු ව් ේ් ය. ේග්විය යුතු දායක මුදල රජ්ය විසි්  විටි්  විට ප රකා යට පත් කරනු ලබන ආකාරයට විය 

යුත්ේත්ය. 

 

45. රජ්ේ  නිලරාී් ේේ ඇප ආඥපා පනතට අනුව ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන විසි්  තීරණය කරනු ලබන 

ආකාරයට හා තීරණය කරනු ලබන මුදේ ප රමාණය ඇපයක් ව ේය්  වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය නිලරරේයකු 

විසි්  තැබිය යුතු ව් ේ් ය. 

 

 

46. වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය නිලරරේයක් වයඹ පළාේත් ඕනෑම ප රේේ යක ේස වය ිරීමට බැඳී සිටි් ේ්  ය. 

 

47. ස්ථිර පදනමි්  ේහෝ ේකෝ ත රාත් පදනමි්  ේහෝ තනතුරකට පත් කරන ලද සෑම නිලරරේයක්ම වයඹ 

පළාේත් ඕනෑම ප රේේ යක ේස වය ිරීම සඳහා  ාීරික හා මානසික ව ේය්  ේයෝග්ය බවට දවදය 

පීක්ෂණයිර්  සහතික ේකොට තිබිය යුතු ව් ේ්  ය. එම දවදය පීක්ෂණ ේස ඛය ේස වා අරයක්ෂ ජ්නරාේ 

විසි්  තීරණය කරන ලද පටිපාටියකට අනුකූලව රජ්ේ  ේරෝහලක දී සිදු කළ යුතු ව් ේ්  ය. 

 

48. වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  තනතුරකට පත් කරනු ලබන සෑම තැනැත්ේතක්ම ආණ්ඩු ක රම 

වයවස්ථාේේ 4 වැනි හා 7 වැනි උපේේඛනය්  හි දැක්ේවන ප රතිඥපා හා දිවුරුම් දිය යුතු ව් ේ් ය. 

 

49. වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  තනතුරකට පත්කරනු ලබන සෑම නිලරරේයක්ම රජ්ේ  ප රතිපත්ති වලට 

අනුකූලව නියම කරනු ලබන ආකාරයට සිාංහල, ේදමළ හා ඉාංගී රසි භාෂා ප රවීනතාවය ලබාග්ත යුතු ව් ේ් ය. 

 

50. මාසික වැටුප්ත  ලබන නිලරරේයක් තම ධුරේය්  ඉේලා අස්වීමට අදහස් කර් ේ්  නම්, තම පත්වීම් 

ලිපිේයහි ේවනත් ආකාරයකට සඳහ්  ේකොට ඇත්නම් මිස යටත් පිරිේස්  එක් ලිත් මාසයකට ේපරාතුව ඒ 

බැේ පත් ිරීම් බලරරයා ේවත ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතු ව් ේ් ය. පත් ිරීම් බලරරයා එකඟ ව් ේ්  නම් 

පමණක් ඒ ේවනුවට මසක වැටුපට සමාන මුදලක් පළාත් සභාවට ේග්වා ධුරේය්  ඉේලා අස්වීමට ඔහුට හැිර 

ව් ේ් ය. ේකේස  වුවද නිලරරේයකුේේ ඉේලා අස්වීමක් බලාත්මක ව් ේ්  පත් ිරීම් බලරරයා විසි්  එම 

ඉේලා අස්වීම පිළිග්ත් බව ලිඛිත ව දැ් වීේම්  අනතුරුව ව් ේ් ය. 

 

51. අනියම් හා ආේේ ක නිලරරය් ේේ ේස වය කේ දීමිර්  ේතොරව සහ ේහ තු දැක්වීමක් සහිතව පත් ිරීම් 

බලරරයා විසි්  අවස්  කළ හැිර ව් ේ්  ය. 

 

52. වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේයහි ස්ථිර කර ේනොමැති, මාසික වැටුප්ත  ලබන නිලරරේයකුේේ පත්වීම, පත් 

ිරීම් ලිපිේයහි සඳහ්  ේකෝ ේේසි ප රකාරව අවස්  ිරීමට පත් ිරීම් බලරරයා අදහස් කරන විටකදී එම 

නිලරරයාට මසක් කේ දීමට පත් ිරීම් බලරරයා ිර රයා කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

53. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ිරසියම් තනතුරකට යම් තැනැත්ේතක් පත් කරනු ලැබ ඇත්ේත්, එම පුේග්ලයා 

විසි්  පත්ිරීම් බලරරයා ේවත ේහෝ ේවනත් අදාල බලරාරිේයකු ේවත සපයන ලද සාවදය ේහෝ වයාජ් 

ේතොරතුරු හා ේේඛන මත බව පත්වීම් භාරග්ැනීේම්  පසු කුමන අවස්ථාවකදී ේහෝ පත්වීම් බලරාරියා ේවත 

විධිමත්ව තහවුරු වුවේහොත්  නිලරාරියා ේවත ේචෝදනාව පිළිබඳව දැ් වීමක් කර කරුණු ඉදිරිපත් ිරීමට 

අවස්ථාවක් ලබා දීමට යටත්ව, එම පත්වීම ශුනය හා බල රහිත ේස  සලකා, ඒ බැේ තහවුරු වූ අවස්ථාේේදී ම 

පත් ිරීම් බලරරයා විසි්  ඔහුේේ පත්වීම අේහෝසි කළ යුතු ව් ේ් ය. ේමම පත්වීම ලබාේග්න ඇත්ේත් කූඨ 

ේහෝ සාවදය ේහෝ වයාජ් ේේඛන ඉදිරිපත් ිරීම  මගි්  බව තහවුරු වුවේහොත් ඒ සම්බ් රේය්  දණ්ඩ නීති 

සාංග්රහේ  විධිවිරාන ප්රකාරව ක්රියා කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

 

VII වැනි පරිච්ඡේදය 

පත් කිරීම්වල දී අනුගමනය කළ යුතු පටිපාටිය 
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පත් කිරීම් සම්බන්ධ ඡපොදු ඡකොන්ඡේසි 

 

54. ේස වා වයවස්ථාවට ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටියට ේහෝ අනුකූලව පත් ිරීම් බලරරයා විසි්  සම්මුඛ 

පීක්ෂණ මණ්ඩල පත් කළ යුතු ව් ේ් ය. එේහත් අව ය අවස්ථාවලදී රජ්ේ  ේහෝ ේවනත් පළාත් සභාවක 

නිළරාරියකු ේමම සම්මුඛ පීක්ෂණ මණ්ඩලේ  සාමාජිකයකු ේලස පත්කර ග්ැනීමට ද හැිරයාව ඇත්ේත්ය. 

 

 

55. බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිේයහි ේවනත් ආකාරයකට නියම කර ඇත්නම් මිස, සම්මුඛ පීක්ෂණ මණ්ඩලයක් 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  මාණ්ඩලික නිලරරේයකු වන සභාපති ද ඇතුළු අවම ව ේය්  සාමාජිකය්  

තිේදේනකුේග්් වත් සම් විත විය යුතු ව් ේ් ය. සම්මුඛ පීක්ෂණ මණ්ඩලයක උපරිම සාමාජික සාංඛයාව 

පස් ේදේනකුට සීමා විය යුත්ේත්ය. ේස වා වයවස්ථාේවහි ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිේයහි ේහෝ ේවනත් 

ආකාරයකට නියම කර ඇත්ේත් නම් මිස එම මණ්ඩලේයහි සමාජිකය්  අතුරි්  යටත් පිරිේස්  එක් 

සමාජිකේයක්වත්, පුරප්ත පාඩුව පවත්නා අමාතයාාං ය ේහෝ ේදපාර්තේම්් තුවිර්  ේහෝ ේනොවන පරිබාහිර 

අමාතයාාං යිර්  ේහෝ ේදපාර්තේම්් තුවිර්  ේහෝ විය යුත්ේත්ය. එේස ම හැිර සෑම අවස්ථාවකදීම ස්ත්රී  පුරුෂ 

ේදපාර් වයම නිේයෝජ්නය වන පරිදි සම්මුඛ පීක්ෂණ මණ්ඩලය සම් විත වියයුතු ව් ේ් ය. 

 

56. ේස වා වයවස්ථාේවහි ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිේයහි ේහෝ ේවනත් ආකාරයකට නියම කර ඇත්නම් මිස, 

සම්මුඛ පීක්ෂණය සඳහා කැඳවිය යුතු අයදුම්කරුව්  සාංඛයාව, අවස්ථාේවෝචිත පරිදි ලිඛිත විභාග්ේ  දී හා / 

ේහෝ වෘත්තීය පීක්ෂණේ  දී ඔවු්  විසි්  ලබාග්ත් ලකුණුවල කුසලතා අනුපිළිේවල හා අදාළ ඇබෑර්තු 

සාංඛයාව අනුව පත්ිරීම් බලරරයා විසි්  තීරණය කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

57. සම්මුඛ පීක්ෂණේ දී ලකුණු ලබා ේද් ේ්  නම් ලකුණු ලබා දීේම් ක රමය එම පුරප්ත පාඩු සඳහා අයදුම්පත් 

කැඳවනු ලබන දැ් වීේමහි ඇතුළත් කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

58. සම්මුඛ පීක්ෂණයක් මගි්  පමණක් ේහෝ සම්මුඛ පීක්ෂණයක් හා වෘත්තීය පීක්ෂණයක් මගි්  පමණක් 

ේහෝ ේත්ීම් සිදු කරන අවස්ථාවක එම සම්මුඛ පීක්ෂණය වයුහග්ත විය යුතු අතර, අදාළ පරිදි සම්මුඛ 

පීක්ෂණේ දී හා වෘත්තීය පීක්ෂණේ  දී ලකුණු දීේම් ක රම තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලබන 

දැ් වීේමහි සඳහ්  කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

59. සම්මුඛ පීක්ෂණ මණ්ඩලයකට එම මණ්ඩලේ  කාර්යය සඳහා පහත සඳහ්  ලියවිලි ද ලබා දිය යුතු 

ව් ේ් ය. 

I. ේස වා වයවස්ථාව ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිය; 

II. අයදුම්පත් කැඳවීේම් දැ් වීම; 

III. සුදුසුකම් සම්පිණ්ඩනය සහිත සම්මුඛ පීක්ෂණ උපේේඛනය; 

IV. සම්මුඛ පීක්ෂණයට කැඳවනු ලැබ ඇති සාංඛයාව; 

V. වයුහග්ත සම්මුඛ පීක්ෂණයක් නම් පත් ිරීම් බලරරයා විසි්  අනුමතකරන ලද ලකුණු 

දීේම් ක රමය හා අදාල ේවනත් ේේඛන 

 

60. සෑම අයදුම්කරුවකුම සම්මුඛ පීක්ෂණයකට භාජ්නය කළ යුත්ේත් පුර්ණ සම්මුඛ පීක්ෂණ මණ්ඩලය 

විසි් ම ව් ේ් ය. සම්මුඛ පීක්ෂණ මණ්ඩලේ  සාමාජිකය්  ේනොවන ිරසිේවක් සම්මුඛ පීක්ෂණ 

අවස්ථාවට සහභාගී කර ේනොග්ත යුත්ේත්ය. සම්මුඛ පීක්ෂණේ දී ලකුණු සටහ්  ිරීම සඳහා පැ් සේ 

භාවිතා ේනොකළ යුතු අතර, කාබ්  පෑනක් ේහෝ ේනොමැේකන තී් ත පෑනක් ේහෝ භාවිතා කළ යුතු ව් ේ් ය. 

සම්මුඛ පීක්ෂණ මණ්ඩලේ  සෑම සාමාජිකේයක් ම සම්මුඛ පීක්ෂණය පැවැත්ේවන සෑම ේේලාවකදී ම 

පැමිණ සිටිය යුතු ව් ේ් ය. 
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61. සම්මුඛ පීක්ෂණය අවස්  වු වහාම අයදුම්කරුව්  විසි්  ලබාග්ත් ලකුණු වල කුසලතා අනුපිළිේවල 

අනුව ප රමුඛතා ේේඛනයක් සම්මුඛ පීක්ෂණ මණ්ඩලය විසි්  සකසා, එය සම්මුඛ පීක්ෂණ සටහ්  වලට 

ඇතුළත් ේකොට සහතික කළ යුතු ව් ේ් ය. එම ේේඛන වල සෑම පිටුවකම සම්මුඛ පීක්ෂණ මණ්ඩලේ  

සාමාජිකය්  අත්ස්  කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

62. අදාළ පරිදි ලිඛිත විභාග්යිර්  හා/ේහෝ වෘත්තීය පීක්ෂණයිර්  පසුව ලකුණු ලබා ේදනු ලබන සම්මුඛ 

පීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතුව ඇත්නම්, අයදුම්කරුව්  ලිඛිත විභාග්ේ  දී හා/ ේහෝ වෘත්තීය පීක්ෂණේ  දී 

ලබාග්ත් ලකුණු සම්මුඛ පීක්ෂණ මණ්ඩලයට ලබා ේනොදිය යුතු ව් ේ් ය. කුමන ේහ තුවක් නිසාවත් ලිඛිත 

විභාග්යක හා/ේහෝ වෘත්තීය පීක්ෂණයක ප රතිඵල පත් ිරීම් බලරරයා විසි්  පත් ිරීම් පිළිබඳව අවසාන 

තීරණයක් ග්් නා ේතක්  ප රසිේර ේනොකළ යුතු ව් ේ් ය. එහි රහසයභාවය උපරිම ව ේය්  ැකිරය යුතු 

ව් ේ් ය. 

 

63. සම්මුඛ පීක්ෂණය වයුහග්ත ේනොවන අවස්ථාවක දී එය පැවැත්විය යුත්ේත් අයදුම්කරුව් ේේ සුදුසුකම් 

සනාථ ේකේරන සහතික පීක්ෂා ිරීම සඳහා පමණක් ව් ේ් ය. 

 

64. සෑම සම්මුඛ පීක්ෂණයකට ේහෝ වෘත්තීය පීක්ෂණයකට ේහෝ ේපර ේමම ීති පිළිබඳව එම පීක්ෂණ 

මණ්ඩල සාමාජිකය් ේේ අවරානය ේයොමු කරවීමට බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා ේහෝ පරිපාලන බලරරයා 

ේහෝ ිර රයා කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

65. කුසලතා අනුපිළිේවළ මත සකස් කරන ලද ප රමුඛතා ේේඛනය පදනම් ේකොට ේග්න පත් ිරීේම්දී අවසාන 

පුරප්ත පාඩුව ේහෝ අවස්  පුරප්ත පාඩු ිරහිපයක් සඳහා ේහෝ සම ලකුණු ලබා ග්ත් අයදුම්කරුව්  වැ හ සාංඛයාවක් 

සිටින අවස්ථාවක, අදාල පරිදි පැවැත්වු ලිඛිත විභාග්ේ , වෘත්තීය පීක්ෂණේ  හා සම්මුඛ පීක්ෂණේ  

ප රතිඵල මත එම පුරප්ත පාඩුව ේහෝ පුරප්ත පාඩු පිරවීමට බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා ිර රයා ේනොකළ යුතු අතර, ඒ 

පිළිබඳව අප රමාදව වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ේවත  වාර්තා කර උපේදස් ලබා ග්ත යුතු ව් ේ් ය. 

 

66. බඳවා ග්ැනීේම් තරඟ විභාග්යක ප රතිඑල මත පමණක් සිදු කර් ේ්  නම් පත් ිරීම් කළ යුතු ව් ේ්  එම 

තරඟ විභාග්ේ දී අයදුම්කරුව්  ලබා ග්ත් ලකුණු කුසලතා අනුපිළිේවළ මත පමණක් ව් ේ් ය. එක් එක් 

ප ර ්න පත රය සඳහා ලබාග්ත යුතු අවම ලකුණු සීමා බඳවා ග්ැනීේම් නිේේදනය මගි්  ප රකා යට පත්කරනු ඇත. 

ේතෝරා ග්ැනීම සඳහා සලකා බලනු ලබ් ේ්  සෑම ප ර ්න පත රයක් සඳහාම අව ය අවම ලකුණු සපුරා ඇති 

අේප්ත ක්ෂකය්  පමණි. 

 

67. බඳවා ග්ැනීම ලිඛිත විභාග්යක, සම්මුඛ පීක්ෂණයක සහ වෘත්තීය පීක්ෂණයක ප රතිඑල මත සිදු කරන 

අවස්ථාව් හිදී, ඒ ඒ අයදුම්කරුව්  ලිඛිත විභාග්ේ දී, සම්මුඛ පීක්ෂණේ දී හා වෘත්තීය පීක්ෂණේ දී ලබා 

ග්ත් ලකුණු එකතු ේකොට කුසලතා අනුපිළිේවල අනුව ඉහත වග්් තියට යටත්ව පත් ිරීම සිදු ිරීමට, පත් 

ිරීම් බලරරයා ිර රයා කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

68. සම්මුඛ පීක්ෂණේ දී සලකා බලනු ලබ් ේ්  එම අවස්ථාේේදී ඉදිරිපත් කරනු ලබන සහතික සඳහා 

පමණි. එම සහතික වල මුේ පිටපත් සමග් සතය පිටපත් බවට තමා විසි් ම සහතික කළ ඡායා පිටපත්ද සම්මුඛ 

පීක්ෂණයට ඉදිරිපත් කළ යුතු ේේ. 

 

පළාත් සභා රාජය ඡසේවයට අන්තර්ග්රහනය කිරීම  

 

69. ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබ, රාජ්ය ේස වේ  ේහෝ ේවනත් පළාත් රාජ්ය ේස වයක නිලරරේයකු ේමම පළාත් 

සභා රාජ්ය ේස වයට වාර්තා කල විට එම නිලරරයා පළාත් රාජ්ය ේස වයට අ් තර්ග්රහනය විය යුතුය. 

70. 69 වග්් තිය ප්රකාරව නිලරාරියකු ේස වයට වාර්තා කල වහාම 24 වන පරිශිෂ්ඨේයහි සඳහ්  ආකෘතිය 

අනුව එම නිලරරයා පළාත් සභා රාජ්ය ේස වයට අ් තර්ග්රහනය කරවීම සඳහා අයදුම් පත්රයක් අදාල කඩඉම් 
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මගි්  වයඹ පළාත් රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාේේ අනුමැතියටඉදිරිපත් ිරීම ආයතන ප්රරානියාේේ වග්කීම 

ව් ේ් ය. 

71. ඉහත අනුමැතිය ද් වා එවීේම්  පසු එම ලිපිය අදාල නිලරරයාේේ ේප ේග්ලික ලිපි ේග්ොනුවට ඇතුලත් 

කල යුතු ව් ේ් ය. 

 

72. ිරසියම් නිලරරේයකු ඉහත පරිදි පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  අ් තර්ග්රහනය වී ේනොමැති නම් පළාත් සභා 

රාජ්ය ේස වේ  නිලරරය් ට හිමි වරප්රසාද සඳහා හිමිකම් ේනොලබ් ේ් ය. 

 

ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් කරනු ලබන පත් කිරීම් 

 

73. ආණ්ඩුකාරවරයා විසි්  කරනු ලබන පත් ිරීම් සම්බ් රේය්  පහත සඳහ්  ිර රයාමාර්ග් අනුග්මනය කළ 

යුතු ව් ේ් ය. 

 

74. ආණ්ඩුකාරවරයා විසි්  පත්කරනු ලබන තනතුරක පුරප්ත පාඩු ඇති වු විට ේහෝ තනතුරක් ඇති කරනු ලැබු 

විට ේහෝ අදාළ ේස වා වයවස්ථාව ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිය ප රකාරව එම තනතුරට සුදුසු රජ්ේ  

නිලරරේයක්/පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරේයක් පත් කරන ේලසට ලිඛිත ඉේලීමක් ප රරාන ේේකම්වරයා 

විසි්  ආණ්ඩුකාරවරයා ේවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

75. ඉහත 74 වග්් තිය ප රකාරව ඉේලීමක් ආණ්ඩුකාරවරයා ේවත ලද විට, සුදුසු නිලරාී්  පත්ිරීමට 

ආණ්ඩුකාරවරයා කටයුතු කරනු ලබ් ේ් ය.  

 

වයඹ පළාත් සභා රාජය ඡසේවා ඡකොමිෂන් සභාව විසින් කරනු ලබන පත් කිරීම් 

 

76. ඉහත 74 වැනි වග්් තිේයහි සඳහ්  තනතුරු වලට පරිබාහිර ව් නා වු, එේභත් ේකොමිෂ්  සභාව විසි්  

පත් ිරීම් කරනු ලබන අේනකුත් තනතුරු සඳහා නිලරරය්  පත් ිරීේම් දී පහත සඳහ්  ිර රයාමාර්ග් 

අනුග්මනය කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

77. ඉහත 76 වැනි වග්් තිය ප රකාරව තනතුරක පුරප්ත පාඩු ඇති වු විටක ේහෝ එබඳු තනතුරක් අළුති්  ඇති කරනු 

ලැබ ඇති විටක එකී තනතුරට බඳවා ග්ැනීම සඳහා අදාල අමාතයාාං  ේේකම් විසි්  ේහෝ ප රරාන ේේකම් විසි්  

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව ේවත ඉේලීමක් ඉදිරිපත් ිරීම කලයුතුය. ඒ සමඟ එකී 

තනතුරට බඳවා ග්ැනීම සදහා අනුමැතියක් ලැබී ඇති බව සහ වැටුප්ත  ේග්වීමට ප්රමාණවත් ප්රතිපාදන තිේබන 

බවටද තහවුරුවක් ලබාදිය යුතු ව් ේ් ය. 

 

78. තනතුර සඳහා නිලරරේයකු පත් ිරීමට ප රරාන ේේකම් මගි්  පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව 

නිර්ේේ  ිරීේම්දී අදාළ ේස වා වයවස්ථාව ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිය ප රකාරව පිළිේයල කළ ඉේලුම් පත් 

කැඳවීේම් දැ් වීම් ේකටුම්පත, සම්මුඛ පීක්ෂණයක් පවත්ව් ේ්  නම් අදාළ ලකුණු දීේම් පටිපාටිය හා 55 

වග්් තිය ප රකාරව, සම්මුඛ පීක්ෂණ මණ්ඩලයකට ඇතුළත් ිරීමට නිර්ේේශිත පුේග්ලය්  පිළිබඳව විස්තර 

ආදිය පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව ේවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

79. අදාළ ේස වාවට ේහෝ තනතුරට ේහෝ අදාළ පරිපාලන බලරාරයා විසි්  ඉහත 78 වැනි වග්් තිේයහි සඳහ්  

ලියවිලි තම නිර්ේේ  සහිතව අනුමැතිය සඳහා ේකොමිෂ්  සභාව ේවත අප රමාදව ඉදිරිපත් කළ යුතු ව් ේ් ය. 

ේකොමිෂ්  සභාව ේවති්  අව ය අනුමැතිය ලද පසු, පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාේේ ේේකම්  

විසි්  අවස්ථාේවෝචිතව අනුමත දැ් වීම් ප රකාරව අභය් තර ව ේය්  ේහෝ රජ්ේ  ග්ැස්  පත රේ  හා / ේහෝ 
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ප රසිේර පුවත්පත් වල දැ් වීමක් පළ කරවීම මගි්  බාහිර ව ේය්  ේහෝ අයදුම්පත් කැඳවීමට ිර රයා කළ යුතු 

ව් ේ් ය. 

 

80. ඉහත 78 වැනි වග්් තිය ප රකාරව අදාළ ලියවිලි ලැබීේම්  පසුව, අදාල විභාග් හා සම්මුඛ පීක්ෂණ  ේස වා 

වයවස්ථාේවහි ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිේයහි ේහෝ සඳහ්  විධිවිරාන වලට හා අදාළ අවස්ථාව් හි දී අනුමත 

ලකුණු දීේම් ක රමයට අනුකූලව පවත්වා ඇති බවට සෑහීමකට පත් වී, සම්මුඛ පීක්ෂණ මණ්ඩලේ  නිර්ේේ  

ඇත්නම් ඒවා ද සැලිරේලට ේග්න, ලිඛිත විභාග්ේ  දී හා/ ේහෝ සම්මුඛ පීක්ෂණේ දී ලබාග්ත් ලකුණුවල 

කුසලතා අනුපිළිේවල අනුව ේකොමිෂ්  සභාව විසි්  තැනැත්ේතකු ේතෝරා ග්ත යුතු ව් ේ් ය. අාංක 1 ේහෝ 

අාංක 2 පරිශිෂ්ට ප රකාරව විධිමත් පත් ිරීම් ලිපිය නිකුත් ිරීමට ේකොමිෂ්  සභාව ිර රයා කරනු ලබ් ේ් ය. 

 

 

 

බලය අභිනිඡයෝජිත බලධරයන් විසින් කරනු ලබන පත් කිරීම් 

 

81. පවත්නා අව යතාව සැලිරේලට ේග්න අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය තුළ ඇති පුරප්ත පාඩු  අනුමත ේස වා 

වයවස්ථාේවහි ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිේයහි ේහෝ සලසා ඇති පරිදි  නිසි කලට පිරවීමට පත්ිරීම් බලරරයා 

ිර රයා කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

82. අදාල ේස වා වයවස්ථාේවහි ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිේයහි ේහෝ සඳහ්  පරිදි විභාග්, වෘත්තීය පීක්ෂණ 

හා සම්මුඛ පීක්ෂණ පැවැත්වීමට බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා විධිවිරාන ේයදිය යුතු ව් ේ් ය. 

 

83. ේස වා වයවස්ථාවට ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටියට ේහෝ අනුකූලව පවත්වන ලද ලිඛිත විභාග් වලදී ද, 

වෘත්තීය පීක්ෂණ වලදී හා සම්මුඛ පීක්ෂණ වලදී ද ලබාග්ත් ලකුණු වල කුසලතා අනුපිළිේවල මත පමණක් 

පත් ිරීම් සිදු ිරීමට පත්ිරීම් බලරරයා කටයුතු කළ යුතු ව් ේ් ය. තවද එම පත් ිරීම් ලිපි, අව ය 

ේවනසක්ම් සහිතව අාංක 01 ේහෝ අාංක 02 පරිශිෂ්ඨ ප රකාරව සකස් කර ග්ත යුතු ව් ේ් ය.  

 

 

 

පත් කිරීඡමන් පසු අනුගමනය කළ යුතු කාර්ය පටිපාටිය 

 

84. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ිරසියම් තනතුරකට තම්  පත් කරමි්  පත් ිරීම් බලරරයා විසි්  නිකුත් 

කරන ලද පත් ිරීම් ලිපියක් ලද තැනැත්ේතක්, එම ලිපිේ  සඳහ්  ේකෝ ේේසි වලට යටත්ව එම පත්වීම භාර 

ග්් නා ේහෝ ේනොග්් නා ේහෝ බව අාංක 03 පරිශිෂ්ටය ප රකාරව පත් ිරීම් බලරරයා ේවත වහාම, ලිඛිතව දැනුම් 

දිය යුතු ව් ේ් ය. පත්වීම් බලරරයාේේ විධිමත් අනුමැතියිර්  ේතොරව පත්වීම් දින සිට සති ේදකක කාලයක් 

තුලදී ේස වයට වාර්තා ිරීමට අේපොේහොසත් වන පත්වීම් ලාභිේයකුේේ පත්වීම අවලාංගු ව් ේ් ය. 

 

85. පත් ිරීම් ලිපියට අනුකූලව එම පත්වීම භාර ග්ැනීම සඳහා පැමිේණන තැනැත්තා එම පත්වීම හිමි 

තැනැත්තාමද ය් න යථා පරිදි තහවුරු කර ග්ැනීම අදාළ වන පරිදි පත් ිරීම් බලරාරයාේේ පරිපාලන 

බලරාරයාේේ ේහෝ ේදපාර්තේම්් තු ප රරානේේ ේහෝ ආයතන ප රරානේේ ේහෝ වග්කීම ව් ේ් ය. 

 

86. පත් ිරීම් ලිපිේ  සඳහ්  ේකෝ ේේසි ප රකාරව පත්වීම්ලාභියා තම පත්වීම භාර ග්ැනීමට පැමිණි ප රථම 

දිනේ  සිට මසක් ඇතුළත ශ්රී ර ලාංකා ප රජ්ාතා් ති රක සමාජ්වාදී ජ්නරජ්ේ  ආණ්ඩුක රම වයවස්ථාේේ 4 වන හා 7 

වන උපේේඛන ප රකාරව, අදාළ පරිදි පත් ිරීම් බලරරයා ේහෝ පරිපාලන බලරරයා ේහෝ ේදපාර්තේම්් තු 

ප රරාන ේහෝ ආයතන ප රරාන ේහෝ ඉදිරිේ  ප රතිඥපා ේහෝ දිවුරුම් දිය යුතු ව් ේ් ය. එපරිදි පත්වීම් ලාභියා 

ේවති්  ප රතිඥපා ේහෝ දිවුරුම් ේහෝ ලබා ග්ැනීමට විධිවිරාන සැලැස්වීම අදාළ පරිදි එම බලරරය් ේේ වග්කීමක් 

ව් ේ් ය. පත්වීම්ලාභියාේේ ප රමාදය මත එම ප රතිඥපා ේහෝ දිවුරුම් දීමට අේපොේහොසත් වන තැනැත්තකුේේ 

පත්වීම එම නියමිත කාලය ඉකුත් වු වහාම නිරායාසේය්  ම අේහෝසි ව් ේ් ය. 
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87.වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  පත්වීමක් ලද තැනැත්ේතක්, පත්වීම භාර ග්ැනීම සඳහා පැමිණි ප රථම 

දිනේ  දීම තම්  ේස වයට වාර්තා කළ බව සනාථ ේකේරන ලිපියක් අාංක 04 පරිශිෂ්ටය ප රකාරව අදාළ පරිදි 

පත් ිරීම් බලරරයා ේහෝ පරිපාලන බලරරයා ේහෝ ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන ේහෝ ආයතන ප රරාන ේහෝ ේවත 

ලබා දිය යුතු ව් ේ් ය. 

 

88.වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  පත්වීමක් ලද තැනැත්ේතක්, රාජ්කාරියට වාර්තා ිරීේම් දී පහත සඳහ්  

ලිපිේේඛන අදාළ පරිදි පත් ිරීම් බලරරයා ේහෝ පරිපාලන බලරරයා ේහෝ ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන ේහෝ 

ආයතන ප රරාන ේහෝ ේවත භාර දිය යුතු ව් ේ් ය. 

I. ජ්ාතික හැඳුනුම්පේත් සහතික කළ පිටපත ; 

II. උප්ත පැ් න සහතිකේ  මුේ පිටපත; 

III. ේස වා වයවස්ථාව ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිය ප්රකාර තනතුරට අව ය කරන මුලික 

අරයාපන සුදුසුකම් සනාථ ේකේරන අරයාපන, ේවනත් අරයාපන හා වෘත්තිමය සහතික වල 

මුේ ේේඛන හා ඡායා පිටපත් ක් ටලයක්;  

(ේමම මුේ ේේඛන හා ඡායා පිටපත් සසඳා බැලීේම්  පසුව එම ඡායා පිටපත් මුේ ේේඛන හා 

සමාන බවට එම බලරරයා විසිනුත්, එම පිටපත් අවයාජ් සහතික වල ඡායා පිටපත් බවට 

නිලරරයා විසිනුත් සහතික කර අත්ස්  ිරීේම්  පසු, එම ඡායා පිටපත් බලරරයා ේවත 

රඳවා ේග්න මුේ ේේඛන නිලරරයා ේවත ආපසු දිය යුතු ව් ේ් ය.) 

IV. විවාහක නම් විවාහ සහතිකය, කලත රයාේේ උප්ත පැ් න සහතිකය හා දරුව්  සිටී නම් 

දරුව් ේේ උප්ත පැ් න සහතික වල සහතික කළ පිටපත් ; 

V. ේපොදු 160 ආකෘති පත රය ප රකාර ේස වා ගිවිසුම ; 

VI. ේපොදු 261 ආකෘති පත රේ  සම්ූරර්ණ කරන ලද වත්කම් ප රකා ය ; 

VII. අදාළ වන පරිදි වත්කම් බැරකම් ප රකා ය ; 

VIII. ස්ථිර හා තාවකාලික පදිාංචි ස්ථානවල ලිපිනය, දුරකථන අාංකය හා විදයුත් තැපැේ 

ලිපිනය ඇත්නම්. 

 

89. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  පත්වීමක් ලද තැනැත්ේතක්, ේස වයට වාර්තා ිරීේම්  අනතුරුව ඉහත 86  87 

හා 88 වන වග්් ති වල විස්තර කළ ලියවිලි ද, ේමම වග්් තිේයහි පහති්  සඳහ්  කරනු ලබන ලියවිලි ද 

ඇතුළත් ේකොට නිලරරයා ේවනුේව්  ේප ේග්ලික ලිපිේග්ොනුවක් ආරම්භ ේකොට යාවත්කාලීනව පවත්වාේග්න 

යාමට අදාළ පරිදි පත් ිරීම් බලරරයා ේහෝ පරිපාලන බලරරයා ේහෝ ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන ේහෝ ආයතන 

ප රරාන ේහෝ ිර රයා කළ යුතු ව් ේ් ය. පත්වීමට අදාල සහතික පත්වීම් භාරග්ත් දින සිට මාස තුනක් තුළදී අදාළ 

ආයතනවලට යවා සනාථ කර ග්ැනීම අදාල ආයතන ප රරානියාේේ වග්කීමක් ව් ේ් ය. 

I. පත්වීම් ලිපිේ  පිටපතක් ; 

II. ආණ්ඩුක රම වයවස්ථාේේ 4 වන හා 7 වන උපේේඛන ප රකාරව අදාළ නිලරාී්  විසි්  ලබා 

දී ඇති දිවුරුම් ප්රකා  

III. අදාල නිලරාරියා අදාල තනතුේර් පත්වීම භාරග්ත් බවට ලබා දී ඇති ලිපිය 

IV. චර්යා සටහ්  පත රය ; 

V. අදාළ පරිදි වැ් දඹු හා අනත්දරු වි  රාම වැටුප ේහෝ වැ් දඹු පුරුෂ අනත්දරු වි  රාම වැටුප 

ේහෝ පිළිබඳ ප රකා ේ  පිටපත. 

VI. පත්වීේම් ස්වභාවය අනුව ඇපයක් තැබීමට නියම කර ඇත්නම් එේස  නියම කර ඇති 

ආකාරයට ඇප තැ් පතුවක් තබා ඇති බවට නිකුත් කළ සහතිකේ  සහතික කළ ඡායා 

පිටපත ; 

VII. ේස ඛයය 169 ආකෘති පත රය ප රකාරව නිකුත් කළ දවදය පීක්ෂණ වාර්තාව. 

 

90. නිලරරේයක්, ේස වයට වාර්තා ිරීේම්  පසු ඔහු තම කාර්යාලේ  අාං යක ේහෝ  ාඛාවක ේහෝ තම්  

යටේත් පවත්නා ේවනත් කාර්යාලයක ේහෝ ේස වා ස්ථානයක ේහෝ රාජ්කාරි ඉටු ිරීම සඳහා අනුයුක්ත ිරීමට 

පත් ිරීම් බලරරයා ේහෝ පරිපාලන බලරරයා ේහෝ ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන ේහෝ ආයතන ප රරාන ේහෝ ිර රයා 
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කළ යුතු ව් ේ් ය. එේස  ම නිලරරයා ේවත රාජ්කාරි ලිඛිතව පැවීමට එම කාර්යාලේ  ආයතන ප රරානී්  

අප රමාදව ිර රයා කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

91. ිරසියම් ේස වාවකට ේහෝ තනතුරකට ේහෝ රජ්ේ   ේහෝ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරේයක්, පත් 

ිරීම රජ්ේ  ග්ැස්  පත රය මගි්  ප රකා යට පත් ිරීම නීතිමය අව යතාවක් වන කේහි, එම පත් ිරීම අප රමාදව 

රජ්ේ  ග්ැස්  පත රේ  පළ කරවීමට අව ය පියවර ග්ැනීම පත්ිරීම් බලරරයාේේ වග්කීම ව් ේ් ය. 

 

92. නිලරාරේයක්, ේස වය සඳහා අනුයුක්ත ිරීේම්  පසුව එලදායී ේලසත් කාර්යක්ෂම ේලසත් ඔහුේේ ේස වය 

ලබාග්ත හැිර වනු පිණිස, පත්වීේම් දින සිට වසරක කාලයක් ඉකුත් වීමට ේපරාතුව ේහෝ අව යතාවය අනුව 

ඔහු ේවත පුහුණුවක් ලබා දීමට පත් ිරීම් බලරරයා ේහෝ පරිපාලන බලරාරයා ේහෝ ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන 

ේහෝ ආයතන ප රරාන ේහෝ ිර රයා කළ යුතු ව් ේ් ය. තව ද පුහුණුව පිළිබඳ ිරසියම් ේස වා වයවස්ථාවක හා /ේහෝ 

බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටියක ේහෝ සඳහ්  කර ඇති විටක එහි සඳහ්  අව යතා සපුරාලන ආකාරේය්  එකී 

පුහුණුව ලබාදිය යුතු ව් ේ් ය. එේස ම එම පුහුණු වැඩසටහ්  වලට යථා පරිදි සහභාගී වීම නිලරරය් ේේ ද 

වග්කීමක් ව් ේ් ය. 

 

 

93. නවක නිලරරේයකු විසි්  ඉදිරිපත් කළ යුතු දවදය පීක්ෂණ වාර්තාව ලබා ග්ත යුතු ව් ේ්  රජ්ේ  

ේරෝහලක දිස්ති රක් දවදය නිලරරයකු ේවතිනි. පත්වීම ලැබ මාස 03 ක් ඇතුළත එම වාර්තාව පත් ිරීම් 

බලරරයා ේවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ව් ේ් ය. පිළිග්ත හැිර ේහ තුවක් ේනොද් වා එේස  දවදය වාර්තාව භාරදී 

ේනොමැති නම් මාසික වැටුප්ත  ේග්වීම පරිපාලන බලරරයා ේහෝ ආයතන ප රරාන ේහෝ ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන 

ේහෝ විසි්  නතර කළ යුතුේේ. ේමම දවදය පීක්ෂණ වාර්තාව එකී කාල සීමාව තුළ ලබාග්ැනීම අදාල 

බලරරයාේේද වග්කීම ව් ේ් ය. 

 

94. දවදය පීක්ෂණයට භාජ්නය කරනු ලැබු නිලරරේයකුේේ කායික ේහෝ මානසික ේහෝ ේස ඛය තත්ත්වය 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වය සඳහා සුදුසු ේනොව් ේ්  නම්  ඒ බැේ සඳහ්  වාර්තාව ේස ඛය බලරාී්  

ේවති්  ලැබුනු වහාම එම නිලරරයාේේ පත්වීම අවස්  ිරීමට පත්වීම් බලරරයා ක්රියාකල යුතු ව් ේ් ය. 

පරිපාලන බලරරයා පත්ිරීම් බලරරයා ේනොවන කේහි පරිපාලන බලරරයා විසි්  වහාම ඒ බව පත්ිරීම් 

බලරරයා ේවත වාර්තා කල යුතුය. ඒ අනුව පත් ිරීම් බලරරයා පත්වීම අවස්  ිරීමට ිර රයා කළ යුතු 

ව් ේ් ය.  

 

 

ඡසේවා මුක්ත භටයන්ට ඡදන අනුග රහය 

 

95. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  පත්වීම ලබා ග්ැනීමට ඉේලා සිටින වයස අවුරුදු 50 ේනොඉක්ම වු  යුර, ගුව්  

හා නාවික හමුදා ේස වා මුක්ත භටය් ට පහත දැක්ේවන අනුග් රහ ලබාදිය යුතු ව් ේ් ය.  

 

i. වයස් සීමාව 

ේස වා මුක්ත භටේයකුේේ වයසි් , ඔහු ඉහත සඳහ්  හමුදාවක ේස වය කළ කාල පරිච්ේේදය අඩු කළ විට ඔහු 

ඉේලුම් කරන තනතුර සඳහා නියමිත උපරිම වයස් සීමාවට ඇතුළත් ේේ නම්, ඔහු නියමිත වයස් සීමාව තුළ 

සිටින තැනැත්ේතක් ේස  සලකා ිර රයා ිරීම. 

 

ii. අධයාපන සුදුසුකම් 

පිළිග්ත් වි ්ව විදයාලයිර්  ලබාග්ත් උපාධියක් අරයාපන සුදුසුකම් ව ේය්  නියම කර ඇති තනතුරක් සඳහා 

හැර ේවනත් යම් තනතුරක් සඳහා අදාල ේස වා වයවස්ථාේවහි ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිේයහි නියම කර ඇති 

අවම අරයාපන සුදුසුකම් වලට පහළි්  වු ඊළඟ අරයාපන ම් ටම ලබා ඇත්නම්, ඔහු නියමිත අරයාපන 

සුදුසුකම් සපුරා ඇති තැනැත්ේතක් ේස  සලකා ිර රයා ිරීම. 

iii. කාර්මික හා වෘත්තීය සුදුසුකම් 
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කාර්මික හා වෘත්තීය සුදුසුකම් සැලිරේලට ග්් නා විටකදී ස් නේර ේස වාව් හි අදාළ කාර්මික අාං වල 

ේස වය ිරීේම්දී ලබාග්ත් නිපුණතාවය හා පළපුරුේද ද සැලිරේලට ේග්න, නියමිත කාර්මික හා වෘත්තීය 

සුදුසුකම් සපුරා ඇති තැනැත්ේතක් ේස  සලකා ිර රයා ිරීම. 

 

 

 

VIII වැනි පරිච්ඡේදය 

පරිවාස කාලය, වැඩ බැලීඡම් කාලය හා පත්වීම ස්ථිර කිරීම 

 
96. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ස්ථිර තනතුරකට නව පත්වීමක් ලබන නිලරරේයකු පත් ිරීම් බලරරයා විසි්  

අවුරුදු තුනක පරිවාස කාලයකට යටත් කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

97. ේස වා වයවස්ථාේේ ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිේ  විේ  ෂ විධිවිරාන සලසා ේනොමැති නම් පත්වීම ස්ථිර 

කරන ලද වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ , රජ්ේ  ේහෝ ේවනත් පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරාරියකු 

ේස වේ  ේවනත් ස්ථිර තනතුරකට පත් කරනු ලබන අවස්ථාවක දී වසරක වැඩ බැලීේම් කාලයකට යටත් කළ 

යුතු ව් ේ් ය. 

 

98. පරිවාස කාලයකට ේහෝ වැඩ බැලීේම් කාලයකට ේහෝ යටත් ේකොට පත් කරනු ලබන නිලරරේයක් විසි්  

තම පත්වීම් ලිපිේය්  බැඳුනු යුතුකම් හා වග්කීම් එම කාලය තුළදී ේනොපිරිේහලා ඉටු කරමි්  ද, යහපත් 

හැසිීම තුලි්  ද හා කාර්යක්ෂම ේලස ේස වය ිරීම මගි්  ද තමා පළාත් සභා රාජ්ය ේස වය සඳහා සුදුස්ේසකු 

බවට සනාථ කළ යුතු ව් ේ් ය. පරිවාස කාලේ  සිටින නිලරාරිේයකුේේ ේහෝ වැඩ බැලීේම් කාලයකට 

යටත්ේකොට පත් කරන ලද නිලරාරිේයකුේේ ේහෝ පත්වීම් ලබාදී මාස 03 ක් ග්තවීමට ේපර ඔහු පළාත් සභා 

රාජ්ය ේස වයට බදවා ග්ැනීමට සුදුසුකම් ේලස ඉදිරිපත් කළ සියලුම අරයාපන සහතික සතය හා නිවැරදි බවට 

පත්වීම් බලරරයා ේහෝ පරිපාලන බලරරයා ේහෝ ආයතන ප රරාන ේහෝ ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන විසි්  සනාථ 

කරග්ත යුතුය. 

 

99. පරිවාස කාල සීමාව තුළදී නිලරරයා ස්ථිර ේස වේයහි රඳවා ග්ැනීේම් ේයෝග්යතාවය පිළිබඳව සැක උපදවන 

ආකාරේ  යම් ග්ති පැවතුම් ඔහු තුළ පවත්නා බව ේපනී ය් ේ්  නම්, ේනොපමාව ඔහුට ඒ බව ද් වා, එම 

ඌනතා මග්හරවා ග්ැනීමට හැිර සෑම ආරාරයක්ම ඔහුේේ පරිපාලන බලරරයා විසි්  දිය යුතු ව් ේ් ය. දිගි්  

දිග්ටම පැවතිය ේහොත් නිලරරයාේේ පත්වීම ස්ථිර ිරීම වැලකී යන ආකාරේ  බරපතල ිර රයාවක් ේහෝ පැහැර 

හැීමක් ේහෝ හැසිීම ේහෝ චරිතය පිළිබඳ ේදෝෂයක් ේහෝ සම්බ් රේය්  අවවාද කරන විට, එම අවවාද ිරීම 

ලිඛිතව කළ යුතු අතර, එකී අවවාද ිරීම් ලිපිය ලැබුණු බවට නිලරරයා ේවති්  ලිඛිතව සනාථ කරග්ත යුතු 

ව් ේ් ය. එම සනාථ ිරීේම් ලියවිේල නිලරරයාේේ ඌනතාව පිළිබඳව ඔහුට අවවාද කරන ලද බවට හා ඒවා 

මග් හරවා ග්ැනීමට අවස්ථාවක් දු්  බවට ඒකා් ත ව ේය්  කරන ලද සනාථ ිරීමක් ව් ේ් ය. 

 

100. පරිවාස කාලයකට යටත් ේකොට ඇති නිලරරේයකුේේ වැරදි ිර රයාවක් නි ්චිතව ේග්න හැර පෑ ේනොහැිර 

නමුත් ඔහුේේ මානසික ස්වභාවය ේහෝ හැසිීේම් ස්වභාවය ේහෝ ේවනත් ඌනතා ේහෝ ේහ තු ේකොට ේග්න ඔහු 

පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  තවදුරටත් තබා ග්ත ේනොහැිර බව ේපනී ය් ේ්  නම්, (පරිපාලන බලරරයා වාර්තා 

කරන කේහි) එම නිලරරයාේේ පත්වීම අවස්  ිරීම පත් ිරීම් බලරරයාේේ වග්කීම ව් ේ් ය. එවැනි 

අවස්ථාවකදී එම තීරණය ග්ැනීමට පාදක වු සියලු කරුණු නි ්චිතව හා සවිස්තරව අදාළ ලිපිේග්ොනුේවහි 

සටහ්  කර තැබීමටත්, තම තීරණය තහවුරු කරන සියලු සාරක සුරක්ෂිතව තැබීමටත් පත් ිරීම් බලරරයා 

වග් බලා ග්ත යුතු ව් ේ් ය. පත්වීම අවස්  ිරීේම් ලිපිය අව ය ේවනස්කම් ේේ නම් ඒවාද සහිතව අාංක 06 

පරිශිෂ්ටය ප රකාරව සකස් කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

101. පළමු වසර හා ේදවන වසර පරිවාස කාලය සම්බ් ර සමාේලෝචන වාර්තා ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන විසි්  

අාංක 05 පරිශිෂ්ටය ප රකාරව සකස් කළ යුතු ව් ේ් ය. එම වාර්තා ලැබීේම්  අනතුරුව, ඒවා ප රේේ ේම්  

සලකා බලා ඌනතා ිරසිවක් ඇේතොත්, අව ය අවස්ථාව් හිදී ඒ පිළිබඳව නිලරරයාට අවවාද කළ යුතු 
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ව් ේ් ය. අවස්  සමාේලෝචන වාර්තාව, පළමු හා ේදවන වසේර් වාර්තා ද සමග්, පරිවාස කාලය අවස්  වීමට 

යටත් පිරිේසයි්  මාස 03 කට ප රථම පත් ිරීම් බලරරයා ේවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ව් ේ් ය. පරිවාස කාලය 

අවස්  වීමට ප රථමේය්  වාර්තා තුනම පත් ිරීම් බලරරයා විසි්  සැලිරේලට ේග්න, නිලරරයාේේ පත්වීම 

ස්ථිර ිරීමට ේහෝ පරිවාස කාලය දීර්ඝ ිරීමට ේහෝ නිේයෝග්යක් දිය යුතු ව් ේ් ය. සෑම අවස්ථාවකදී ම එකී 

තීරණ නිලරරයා ේවත ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතු ව් ේ් ය. 

 

102. පරිවාස කාලයට යටත්ව සිටින නිලරරේයක් විසි්  සිදු කරනු ලැබී ඇති අක රමිකතාවක් සම්බ් රේය්  

පැවැත්ේවන පීක්ෂණයක් පරිවාස කාලය අවස්  වීමට ේපරාතුව නිම කළ ේනොහැිර විටකදී, එම කරුණු 

පිළිබඳ ස්වභාවය සැලිරේලට ේග්න නිලරරයාේේ පරිවාස කාලය දීර්ඝ ිරීම ේහෝ පරිවාස පත්වීම අවස්  

ිරීම කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

103. නිලරරේයකුට තම ඌනතාව මග් හරවා ග්ැනීම සඳහා යම් කාල සීමාවක් ලබාදිය යුතු යැයි පත් ිරීම් 

බලරරයා තීරණය කර් ේ්  නම්, වර්ෂ 03 ක උපරිම කාලයකට යටත් ව, වරකට එක් වර්ෂය බැගි් , 

නිලරාරියාේේ පරිවාස කාලය දීර්ඝ ේකොට ඔහුේේ වැටුප්ත  වර්රක විලම්භනය කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

 

 

 

104. සෑම දීර්ඝ කරන ලද පරිවාස කාලයක් අවසානේ දී ම, ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන ේහෝ පරිපාලන බලරරයා 

විසි්  අාංක 05 පරිශිෂ්ටය ප රකාරව සමාේලෝචන වාර්තාවක් සකස් කළ යුත්ේත්ය. පත්වීම ස්ථිර ිරීමට 

බාරාවන ඌනතා ිරසිවක් එම වාර්තාවලි්  අනාවරණය ව් ේ්  නම්, ඉහත 101 හා 103 වග්් තිවලට යටත්ව 

නිලරරයාේේ පරිවාස කාලය දීර්ඝ ිරීම ේහෝ පත්වීම අවස්  ිරීම පත් ිරීම් බලරරයාේේ වග්කීම ව් ේ් ය. 

එවැනි අවස්ථාවක දී එම තීරණය ග්නු ලැබීමට පාදක වු සියලුම ේහ තු විස්තරාත්මකව අදාළ ලිපිේග්ොනුේේ 

සටහ්  කළ යුතු අතර, තම තීරණය තහවුරු කරනු ලබන සියලුම සාරක සුරක්ෂිතව තැබීමටත් පත් ිරීම් 

බලරරයා වග් බලා ග්ත යුතු ව් ේ් ය. 

 

105. පත්වීම ස්ථිර කර ඇති නිලරරේයක්, වසරක වැඩ බැලීේම් කාලයකට යටත්ව පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  

ේවනත් ස්ථිර තනතුරකට පත් කර ඇති අවස්ථාවකදී, ේදපාර්තේම්් තු ප්රරාන ේහෝ පරිපාලන බලරරයා විසි්  

අාංක 05 පරිශිෂ්ට ප්රකාරව සමාේලෝචන වාර්තාවක් සකස් කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

106. නිලරරයාේේ පත්වීම ස්ථිර ිරීමට බාරා වන ඌනතා ිරසිවක් එම සමාේලෝචන වාර්තාව මගි්  

අනාවරණය ව් ේ්  නම්, වහාම ඒ බව ඔහුට ලිඛිතව ද් වා අවස්ථාේවෝචිත නිසි මඟ ේප් වීමක් 

ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන ේහෝ පරිපාලන බලරාරියා විසි්  සිදු කළ යුතුඅතර, පත් ිරීම් බලරරයා විසි්  

නිලරරයාේේ වැටුප්ත  වර්රක විලම්භනය කර, වසර 03ක උපරිම කාල සීමාවකට යටත්ව වරකට එක් වසර 

බැගි්  ඔහුේේ වැඩ බැලීේම් කාලය දීර්ඝ කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

107. සෑම දීර්ඝ කරන ලද පරිවාස කාලයක් අවසානේ දී ම, ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන ේහෝ පරිපාලන බලරරයා 

විසි්  අාංක 05 පරිශිෂ්ටය ප රකාරව සකස් කරන ලද සමාේලෝචන වාර්තාව අනුව නිලරරයා විසි්  ප රග්තියක් 

ේප් වා ේනොමැති බව ේපනී යන අවස්ථාවකදී, ඉහත වග්් තියට යටත්ව නිලරාරියාේේ පරිවාස කාලය දීර්ඝ 

ිරීමට ේහෝ පත්වීම අවස්  ිරීමට ේහෝ කටයුතු ිරීම සහ පත්වීම අවස්  කරන ලේේේ නම් ඔහුේේ පුර්ව 

තනතුේර් පුරප්ත පාඩුවක් ේනොමැති විේටක අධිේස වක පදනම මත, එම තනතුරට නිලරරයා ආපසු යැවීමට 

කටයුතු ිරීම බලරරයාේේ වග්කීම ව් ේ් ය. එවැනි අවස්ථාවකදී එම තීරණය ග්නු ලැබීමට පාදක වු සියලුම 

ේහ තු සවිස්තරාත්මකව අදාළ ලිපිේග්ොනුේවහි සටහ්  කළ යුතු අතර, තම තීරණය තහවුරු කරනු ලබන සියලුම 

සාරක සුරක්ෂිතව තැබීමටත්, පත්ිරීම් බලරරයා වග් බලා ග්ත යුතු ව් ේ් ය. පත්වීම අවස්  ිරීේමහි ලිපිය 

අාංක 07 පරිශිෂ්ටය ප රකාරව සකස් කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

108. පරිවාස කාලයකට ේහෝ වැඩ බැලීේම් කාලයකට ේහෝ යටත්ව සිටින නිලරරේයකුේේ එම කාලය 

සම්පුර්ණ වු වහාම අදාළ පරිදි ඔහුේේ පත්වීම ස්ථිර ිරීමට ේහෝ ඔහුේේ පරිවාස කාලය ේහෝ වැඩ බැලීේම් 
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කාලය දීර්ඝ ිරීමට ේහෝ පත්වීම අවස්  ිරීමට ේහෝ පත්ිරීම් බලරරයා ිර රයා කළ යුතු ව් ේ් ය. එම 

නිලරරයාේේ පරිවාස කාලය දීර්ඝ කරනු ලැබ ඇත්ේත් ඔහුට පාලනය කළ හැිරව තිබු ේහ තුවක් මත නම්, 

ඔහුේේ පත්වීම ස්ථිර කරන තුරු ඔහුට හිමි වැටුප්ත  වර්රක අනිවාර්යේය් ම විලම්බනය කළ යුතු ව් ේ් ය. 

ේමකී කවර තීරණයක් වුව ද පත්ිරීම් බලරරයා විසි්  අදාළ නිලරරයාට ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතු ව් ේ් ය. 

 

 

109. නියමිත දිනේ  දී සියලුම අව යතා සම්පුර්ණ කර තිබුේණ් වුව ද, නිලරරේයකුේේ පත්වීමක් ස්ථිර 

තත්ත්වයට පත් ව් ේ්  අදාළ පත්වීම, පත්ිරීම් බලරරයා විසි්  ස්ථිර කළ බවට විධිමත් ලිපියක් නිකුත් 

ිරීේම්  පසුව පමණක් ව් ේ් ය. එවැනි ලිපියක් නිකුත් ේකේරන ේතක් එම නිලරරයාේේ පත්වීම ස්ථිර කර 

ේනොමැති ේස  සැලේක් ේ් ය. අව ය සියලු සුදුසුකම් සපුරා තිබිය දී එවැනි ලිපියක් නිකුත් ිරීම පමා වීේම්  

එම නිලරරයා පීඩාවට පත්වීම වැළැක්වීම සඳහා එම ලිපිය අප රමාදවත්, යථා පරිදිත් නිකුත් ිරීම 

සම්බ් රේය්  අදාළ පත්ිරීම් බලරරයා සැලිරලිමත් විය යුතුව් ේ් ය. එම කාර්යයේ දී අදාල සියලු 

ලිපිේේඛන යථා පරිදි පත්ිරීම් බලරරයා ේවත සැපයීම ආස් න පරිපාලන බලරරයාේේ වග්කීම ව් ේ් ය. 

 

110. පත්වීම ස්ථිර කරනු ලැබීම සඳහා යම් නිලරරේයකු නියමිත කාලය තුළ සුදුසුකම් ලබා ග්ැනීමට 

අේපොේහොසත් වුේ , ඔහුට පාලනය කළ ේනොහැිර ිරසියම් ේහ තුවක් නිසා ව් ේ්  නම්, එකී සුදුසුකම් ලබා 

ග්නු හැිරවනු පිණිස ඔහුේේ පරිවාස කාලය පත්ිරීම් බලරරයා විසි්  සාරාරණ කාලයිර්  දීර්ඝ කළ හැිර 

ව් ේ් ය. එේස  දීර්ඝ කළ කාල පරිච්ේේදය තුළ පත්වීම ස්ථිර ිරීම සඳහා අව ය සුදුසුකම් සපුරාලීම එම 

නිලරරයාේේ වග්කීම ව් ේ් ය. එවැනි අවස්ථාවක දී එම නිලරරයාේේ පත්වීම ස්ථිර කළ යුත්ේත් ඔහුේේ 

ේඡයෂ්ඨත්වයට හා වැටුප්ත  වර්රකවලට අහිතකර බලපෑමක් ේනොවන පරිදි ව් ේ් ය. එතකුදු වුවත් එේස  

පරිවාස කාලය දීර්ඝ කරන ලද කාලය තුළදී එම නිලරරයාේේ ේනොසැලිරේල මත ේහෝ පැහැර හැීම මත ේහෝ 

අදාළ සුදුසුකම් සපුරා ග්ැනීමට එම නිලරරයා අේපොේහොසත් වුවේහොත් එවැනි අවස්ථාවක දී ඔහුේේ පත්වීම 

අවස්  ිරීමට පත්ිරීම් බලරරයා ිර රයා කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

111. නිලරරේයක්, නියමිත කාලය තුළ එනම් මුේ පරිවාස කාලය තුළ ේහෝ මුේ වැඩ බැලීේම් කාලය තුළ ේහෝ 

තම් ට පාලනය කළ හැිර ේහ තුවක් මත පත්වීම ස්ථිර ිරීම සඳහා සුදුසුකම් සපුරාලීමට අේපොේහොසත් වී ඇති 

නමුත්, දීර්ඝ කරන ලද පරිවාස කාලය තුල දී ේහෝ දීර්ඝ කරන ලද වැඩ බැලීේම් කාලය තුළ දී ේහෝ පත්වීම ස්ථිර 

ිරීම සඳහා සුදුසුකම් සපුරාලුවේහොත් එවැනි අවස්ථාවකදී මුේ පරිවාස කාලය ේහෝ මුේ වැඩ බැලීේම් කාලය 

ේහෝ අවසානේ  ඔහුට ලැබීමට නියමිත වැටුප්ත  වර්රක, මුලි්  සුදුසුකම් සපුරාලීමට අවකා  සලසා තිබු කාල 

සීමාවට වැ හේය්  ග්ත් කාල පරිච්ේේදයට සමාන කාල පරිච්ේේදයිර්  විලම්බනය කර ඔහුේේ පත්වීම වැඩ 

භාරග්ත් දිනේ  සිට ිර රයාත්මක වන පරිදි ස්ථිර කළ යුතු ව් ේ් ය. තවද ඔහුේේ ේස වේයහි ේහෝ ේර ණිේයහි 

ේහෝ ේඡයෂ්ඨත්වය, ේස වය ස්ථිර කරනු ලැබීම සඳහා ඔහු සුදුසුකම් සම්පුර්ණ කළ දිනය අනුව නිග්මනය කළ 

යුතු ව් ේ් ය. 

112. නිලරරේයකුේේ පත්වීමක් ස්ථිර කළ යුතු ව් ේ්  එම පත්වීම ිර රයාත්මක වු දිනේ  සිට බලපවත්වන 

පරිදි ව් ේ් ය. එතකුදු වුවත් නිලරරයාේේ ඌනතා ේහ තු ේකොට ේග්න විලම්බනය කරන ලද වැටුප්ත  වර්රක 

පිළිබඳ ිරසිදු අයිතිවාසිකමක් නිලරරයාට හිමි ේනොව් ේ් ය. 

 

IX වැනි පරිච්ඡේදය 

තනතුරක වැඩ බැලීම සඳහා ඡහෝ රාජකාරි ඉටු කිරීම සඳහා කරනු ලබන 

පත්කිරීම් 

 
113. ිරසියම් තනතුරක වැඩ බැලීම සඳහා ේහෝ රාජ්කාරි ඉටු ිරීම සඳහා ේහෝ නිලරරේයකු, පත් කළ හැක්ේක් 

පහත සඳහ්  අවස්ථාව් හි දී පමණක් ව් ේ් ය. 

I. පළාත් සභාේේ අමාතයාාං යක ේහෝ ේදපාර්තේම්් තුවක ේහෝ ආයතනයක ේහෝ අනුමත 

කාර්ය මණ්ඩලය තුළ ඇති තනතුරක ේස වේ  නියුතු නිතය නිලරරේයකු විධිමත් 
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අනුමැතියක් ලබා ේග්න ිරසියම් කාල සීමාවක් එම තනතුේරහි ේස වේය්  බැහැරව සිටින 

අවස්ථාවක එම තනතුේරහි රාජ්කාරි වග්කීම් දැීම හා කාර්ය ඉටු ිරීම සඳහා ;  ේහෝ 

 

II. පළාත් සභා අමාතයාාං යක ේහෝ ේදපාර්තේම්් තුවක ේහෝ ආයතනයක ේහෝ අනුමත 

කාර්ය මණ්ඩලය තුළ ඇති තනතුරක් ඇබෑර්තුව පවත්නා අවස්ථාවක පත් ිරීම් බලරරයා 

විසි්  එම තනතුරට ස්ථිර පත් ිරීමක් කරනු ලබන ේතක් එම තනතුේරහි රාජ්කාරි 

වග්කීම් දැීම හා කාර්ය ඉටු ිරීම සඳහා ;   

 

114.ිරසියම් තනතුරක වැඩ බැලීම සඳහා ේහෝ රාජ්කාරි ඉටුිරීම සඳහා පත් ිරීේම් බලය ඇත්ේත් පත් ිරීම් 

බලරරයා හට පමණක් ව් ේ් ය. 

 

115. ිරසියම් තනතුරක වැඩ බැලීම සඳහා පත් කළ හැක්ේක් එම තනතුරට අදාළ ේස වා වයවස්ථාේවහි ේහෝ 

බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිේයහි ේහෝ සඳහ්  සියලු සුදුසුකම් සපුරා ඇති, එම තනතුරට සමාන තනතුරක ේහෝ එම 

තනතුරට ආස් න පහළ තනතුරක ේහෝ ේස වේ  ේයදී සිටින, තම නිතය තනතුේරහි ස්ථිර කර ඇති 

නිලරරේයක්, පමණක් ව් ේ් ය. 

 

116. වැඩ බැලීේම් පත්ිරීමක් කරනු ලබ් ේ්  අවස්ථාේවෝචිතව අදාළ තනතුේරහි පුර්ණකාලීනව කටයුතු 

ිරීමට ේහෝ අදාළ නිලරරයා දැනට දරන තනතුරට අමතරව අදාළ තනතුේරහි රාජ්කාරි ිරීමට ේහෝ ව් ේ් ය. 

 

117. තනතුරක වැඩ බැලීේම් ේහ තුව මත, එම වැඩ බැලු තනතුේර් වැටුප්ත  පරිමාණය ස්ථිර ව ේය් ම හිමි කර 

ග්ැනීමට අයිතිවාසිකමක් එම වැඩ බැලීේම් පත්වීම ලත් නිලරරයාට හිමි ේනොව් ේ් ය. 

 

118. අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය තුළ පවත්නා පුරප්ත පාඩු වු ිරසියම් තනතුරක වැඩ බැලීම සඳහා පත් ිරීමට 

ඉහත 115 වග්් තිය ප රකාරව සුදුසුකම් සපුරා ඇති නිලරරේයකු ේනොමැති අවස්ථාවක දී, එම තනතුේරහි 

රාජ්කාරි ඉටු ිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු නිලරරයා පත්ිරීම් බලරරයා විසි්  පත් කළ හැිර ව් ේ් ය. 

 

119. ිරසියම් තනතුරකට නිල ව ේය්  හිමි දීමනා හා වරප රසාද එම තනතුේරහි වැඩ බලන ේහෝ රාජ්කාරි ඉටු 

කරන නිලරරයාට එම වැඩ බලන ේහෝ රාජ්කාරි ඉටු කරන ේහෝ කාලය තුළදී භුක්ති විඳිය හැිර ව් ේ් ය. එම 

වැඩ බැලීේම් ේහෝ රාජ්කාරි ඉටු ිරීේම් පත්වීම අවස්  වු වහාම එම දීමනා හා වරප රසාද ඔහුට අහිමි ව් ේ් ය. 

 

120. ිරසියම්  නිලරරේයක්, තනතුරක වැඩ බැලීම සඳහා ේහෝ තනතුරක රාජ්කාරි ඉටු ිරීම සඳහා ේහෝ 

පත්කළ හැක්ේක් එම තනතුර එම නිලරරයා දැනට දරන තනතුරට වඩා ඉහළ තත්ත්වේ  ේහෝ සම තත්ත්වේ  

ේහෝ ව් ේ්  නම් පමණි. 

 

121. යම් නිලරරේයක්, යම් තනතුරක වැඩ බැලීම ේහෝ රාජ්කාරි ඉටුිරීම ේහෝ කළ පමණි් ම, එම තනතුරට 

ස්ථිර පත් ිරීමක් ිරීේම් දී එම නිලරරයා හට එම තනතුර සඳහා යම් විේ  ෂ හිමිකමක් ේහෝ ේස වා වයවස්ථාව 

යටේත් ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිය යටේත් ේහෝ යම් විේ  ෂ වාසියක් ේහෝ යම් විේ  ෂ ලකුණු ප රමාණයක් 

ේහෝ ලබා ේනොදිය යුතු ව් ේ් ය. තනතුරක වැඩබැලීමට ේහෝ තනතුරක රාජ්කාරි ඉටු ිරීමට නිලරරේයකු 

පත්ිරීම් බලරරයා විසි්  පත් කර ඇත්ේත් නම් මිස ඔහුට අතිේර්ක පාරිරමිකයක් ේනොේග්විය යුතුය. පුරප්ත පාඩු 

වූ තනතුරක රාජ්කාරි කටයුතු ආවරණය ිරීම සඳහා ේදපාර්තේම්් තුමය වැඩපිළිේවලක් යටේත් එම රාජ්කාරි 

කටයුතු ආවරණය කරන නිලරරයාට අතිේර්ක පාරිරමිකයක් ලැබීමට හිමිකමක් ේනොමැත්ේත්ය. 

 

X වැනි පරිච්ඡේදය 

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් 
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122. පළාත් සභා රාජ්ය  ේස වයට බඳවාග්් නා සියලුම නිලරාී්  සඳහා උචිත පරිදි කාර්යක්ෂමතා කඩඉමක් 

ේහෝ කඩඉම් තිබිය යුතු ව් ේ් ය. එය ඒ ඒ නිලරාී්  බඳවාග්ැනීම සඳහා වන ේස වා වයවස්ථා ේහෝ 

බඳවාග්ැනීේම්  පටිපාටි වල සඳහ්  කළ යුතුවාක් හැර පත්වීම් ලිපිේ ද ඒ බව සඳහ්  කළ යුතු ව් ේ් ය.  

 

123. නිලරරේයකුේේ පත්වීම ස්ථිර ිරීම සඳහා ේහෝ ඉහළ තනතුරකට උසස් ිරීම සඳහා ේහෝ ිරසියම් 

නි ්චිත වැටුප්ත  පියවරක් ඉක්මවා යාම සඳහා ේහෝ කාර්යක්ෂමතා කඩඉේමහි/කඩඉම්වල අව යතා සපුරාලිය 

යුතු ව් ේ් ය. 

 

124. ේස වා වයවස්ථාේවහි ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිේයහි ේහෝ නියම කර ඇති ආකාරයට අදාල බලරරයා 

විසි්  උචිත කාල සීමාව්  තුළ දී කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පැවැත්විය යුතු ව් ේ් ය. කාර්යක්ෂමතා කඩඉම 

පැවැත්විය යුතු බලරරයා කවේරක්ද ය් න, ේස වා වයවස්ථාේේ ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිේ  සඳහ්  ේකොට 

ේනොමැති අවස්ථාව් හිදී, එකී කාර්යක්ෂමතා කඩඉම පත්ිරීම් බලරරයා විසි්  ේහෝ පත්ිරීම් බලරරයා 

විසි්  නම් කරනු ලබන නිලරරයකු විසි්  ේහෝ පැවැත්විය යුතු ව් ේ් ය. 

 

125. නිලරරේයක් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම ඉක්මවා යාමට අව ය සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නම් ඔහු කාර්යක්ෂමතා 

කඩඉේම්  සමත් කළ බව ද් වන ලිපියක් අාංක 08 පරිශිෂ්ටය ප රකාරව පත් ිරීම් බලරරයා විසි්  එම  

නිලරරයා ේවත අප රමාදව නිකුත් කළ යුතු ව් ේ් ය. තවද එම ලිපිේ  සහතික කළ ඡායා පිටපතක් එම 

නිලරාරියාේේ වැටුප්ත  වර්රකය අනුමත ිරීමට අදාළ ආකෘති පත රයට යා ිරීමට නිසි බලරරයා ක රියා කළ යුතු 

ව් ේ් ය. 

 

126. නිලරරේයක්, කාර්යක්ෂමතා කඩඉම ඉක්මවා යාමට අව ය සුදුසුකම් නියමිත දිනය වන විට සපුරාලීමට 

අසමත් වී ඇති විේටක, එදින සිට ක රියාත්මක වන පරිදි ඔහුේේ වැටුප්ත  වර්රකය විලම්බනය ිරීමට, අදාළ පරිදි 

පළාත් සභා අමාතයාාං  ේේකම් ේහෝ ේදපාර්තේම්් තු ප්රරාන ේහෝ ආයතන ප්රරාන ේහෝ පරිපාලන බලරරයා 

විසි්  ක රියා කළ යුතු අතර, ඒ බැේ නිලරරයා ේවත විධිමත්ව දැ් වීමට ද ක රියාකළ යුතු ව් ේ් ය. එතකුදු වුවත් 

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම ඉක්මවා යාමට ේනොහැිර වූේ  නිලරාරියාේේ පාලනේය්  බැහැර ේහ තුවක් මත නම් 

ආණ්ඩුකාරවරයාට කරුණු දක්වා අනුමැතියක් ලබාග්ැනීේම්   පසුව වැටුප්ත  වර්රක විලම්බනය ිරීමිර්  

ේතොරව සහන කාලයක් ලබා ග්ත හැිර ව් ේ් ය. 

 

 127. කාර්යක්ෂමතා කඩඉම ඉක්මවා යාමට අව ය සුදුසුකම් නියමිත දිනට ේපර සපුරාලීමට අසමත් වූ  

නිලරරේයකුට, එම සුදුසුකම් සපුරාලීම සඳහා එක් අවස්ථාවකදී එක් වසරක දීර්ඝ ිරීමකට සීමාවන අයුරි්  

උපරිම ව ේය්  වසර තුනක කාල පරිච්ේේදයක් සලසා දීමට පත්ිරීම් බලරරයාට බලය ඇත්ේත්ය. එතකුදු 

වුවත් එම නිලරරයාේේ වැටුප්ත  වර්රකය විලම්බනය ිරීමට ග්නු ලැබු තීරණයට එමගි්  බලපෑමක් ඇති 

ේනොව් ේ් ය.  

 

 128. ඉහත 126 වැනි වග්් තිේයහි සඳහ්  පරිදි වැටුප්ත  වර්රකය විලම්බනය ිරීමට භාජ්නය වූ නිලරරේයකු 

එේස  වැටුප්ත  වර්රකය විලම්බනය කරන ලද දින සිට වසර තුනක කාලයක් තුළ අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම 

ඉක්මවා යාමට අව ය සුදුසුකම් සපුරාලීමට අසමත් ව් ේ්  නම්, එම වසර තුන සම්ූරර්ණ වූ දිනේ  සිට 

ඔහුේේ පත්වීම අකාර්යක්ෂමතාව මත අවස්  ව් ේ් ය. එතකුදු වුවත් එම දිනය වන විට නිලරරයාේේ පත්වීම 

ස්ථිරකර ඇත්නම් හා ඔහු විසි්  වි  රාම වැටුප්ත  හිමිකම් සපුරා ඇත්නම් හා එම නිලරරයා අකාර්යක්ෂමතාව මත 

එම දිනේ  සිට වි  රාම ග්ැ් විය යුතු ව් ේ් ය. එවැනි අවස්ථාවකදී ඔහු වි  රාම වැටුප ලබා ග්ැනීමට හිමිකම් 

ලබනුේ  දවකේපිත වි  රාම ග්ැ් වීේම් වයසට එලේඹන දිනේ  සිට හා වි  රාම වැටුප්ත  වයවස්ථා සාංග් රහේ  විධි 

විරාන වලට අනුකූලව ව් ේ් ය. 

 

129. ඉහත 128 වැනි වග්් තිේයහි සඳහ්  පරිදි යම් නිලරරේයකුේේ ේස වය අවස් ව ඇති අවස්ථාවකදී, පත් 

ිරීේම් බලරරයා විසි්  අාංක 09 පරිශිෂ්ඨය ප රකාරව ඒ බැේ එම නිලරරයා ේවත දැනුම් දිය යුතු ව් ේ් ය. 

 

XI වැනි පරිච්ඡේදය 

ඡජයෂ්්ත්වය 
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130. වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වයට අයත් යම් ේස වාවක ප් තියක ේහෝ ේර ණියක ේහෝ පළාත් සභා රාජ්ය 

ේස වේ  යම් ේදපාර්තේම්් තුවක ේහෝ ආයතනයක ේහෝ පවත්නා සමාන ම් ටේම් තනතුරු සාංඛාවක ේහෝ 

ේස වේයහි නියැලී සිටින නිලරරය් ේේ ේජ්යෂ්ඨත්වය තීරණය කළ යුත්ේත් ඒ ඒ නිලරරය්  විසි්  එම 

තනතුරු වල රාජ්කාරි භාරග්ත් දින පදනම් ේකොට ේග්න ව් ේ් ය.  

 

131. එක් දිනයකදී එක් අේයකුට වැ හ නිලරරය්  සාංඛයාවක් රාජ්කාරි භාරේග්න ඇති විේටක, එම නිලරරය්  

ේතෝරා ග්ැනීම සඳහා අදාළ ේස වා වයවස්ථාවට ේහෝ බඳවාග්ැනීේම් පටිපාටියට ේහෝ අනුකූලව පවත්වාග්නු ලැබූ 

ලිඛිත, වෘත්තීය හා සම්මුඛ පීක්ෂණ වලදී ලබා ග්ත් සමුච්චිත ලකුණු කුසලතා අනුපිළිේවලට ේපළ ග්ස්වා ඒ 

අනුව ේජ්යෂ්ඨත්වය නිග්මනය කළ යුතු ව් ේ් ය. සමාන ලකුණු ප රමාණයක් හිමි නිලරරය්  සාංඛයාවක් සිටින 

අවස්ථාවකදී ඔවු්  සියලු ේදනාම  සමාන ේජ්යෂ්ඨත්වයක් හිමි නිලරරය්  ේස  සැලිරය යුතු ව් ේ් ය. 

 

 132. නිලරරේයකුේේ වැඩ, හැසිීම හා පැමිණීම අසතුටුදායක වීම මත පරිවාස කාල සීමාව ේහෝ වැඩ බැලීේම් 

කාල සීමාව ේහෝ දීර්ඝ කරනු ලැබ ඇති විේටක දී එේස  දීර්ඝ කරන ලද කාල පරිච්ේේදයට සමාන කාල 

පරිච්ේේදයිර්  අඩුකර, ඔහු අයත් ප් තිේ  ේහෝ ේර ණිේ  ඔහුේේ ේජ්යෂ්ඨත්වය නැවත ග්ැලපිය යුතු 

ව් ේ් ය. 

 

133. නිලරරේයකුට පාලනය කරග්ත හැිර ේහ තු මත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම ඉක්මවා යාමට අේපොේහොසත්වී 

ඇති විේටක දී එම නිලරරයා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම ඉක්ම වන ලද දිනය දක්වා වන අතිේර්ක කාල 

පරිච්ේේදයට සමාන කාල පරිච්ේේදයිර්  අඩු කර ඔහුේේ ේජ්යෂ්ඨත්වය නැවත ග්ැලපිය යුතු ව් ේ් ය. 

 

134. විනය බලරරයා විසි්  ේජ්යෂ්ඨත්වය පහළ දැම ම සඳහා වන නි ච්ිත විනය නිේයෝග්යක් ේහෝ 

ේජ්යෂ්ඨත්වයට බලපාන ේවනත් විනය නිේයෝග්යක් ේහෝ ක රියාත්මක කර ඇති විේටකදී, අදාළ විනය නිේයෝග්ය 

ප රකාරව අදාළ නිලරාරියාේේ ේජ්යෂ්ඨත්වය නැවත ග්ැලපිය යුතු ව් ේ් ය. 

 

135. නිලරරේයකුේේ ඉේලීම මත වි ්ව විදයාලයක තනතුරකට ේහෝ රාජ්ය සාංස්ථාවක තනතුරකට ේහෝ 

රජ්ේ  වයාපෘතියක තනතුරකට, රජ්යට අයත් සමාග්මක තනතුරකට ේහෝ රජ්යට ේකොටස් හිමි සමාග්මක 

තනතුරකට ේහෝ ේකොමිෂ්  සභාව විසි්  එකඟ වන ේවනත් ආයතනයක තනතුරකට ේහෝ නිලරරේයකු 

තාවකාලික පදනමි්  පළාත් සභා රාජ්ය  ේස වේය්  මුදා හැර ඇති විේටකදී, එේස  මුදා හැර ඇති කාල 

පරිච්ේේදය නිලරරයාේේ ේජ්යෂ්ඨත්වය තීරණය ිරීේම්දී ඔහුේේ ේස වා කාලේයහි ේකොටසක් ේලස 

ේනොසැලිරය යුතු ව් ේ් ය. 

 

136. නිලරරේයකු විසි්  තම ඉේලීම මත පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේය්  පරිබාහිර ැකිරයාවක් සඳහා වැටුප්ත  රහිත 

නිවාඩු ලබාේග්න තිබූ කාල සීමාව එම නිලරරයාේේ ේජ්යෂ්ඨත්වය තීරණය ිරීේම්දී ඔහුේේ ේස වා කාලේයහි 

ේකොටසක් ේලස ේනොසැලිරය යුතු ව් ේ් ය. 

 

137. ේර ෂ්ඨාධිකරණය විසි්  නිලරරේයකුේේ ේජ්යෂඨ්ත්වය පිළිබඳ නිේයෝග්යක් දී ඇති විේටකදී එකී 

නිලරරයාේේ ේජ්යෂ්ඨත්වය එකී නිේයෝග්යට අනුකූලව තීරණය කළ යුතු ව් ේ් ය. එේම් ම යම්ිරසි 

ේස වාවකට අයත් නිලරරේයකු රාජ්ය ේස වේය්  ේහෝ ේවනත් පළාත් සභා රාජ්ය ේස වයිර්  මුදාහැර වයඹ 

පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  තනතුරකට පැමිේණන අවස්ථාවක එම නිලරරයාේේ ේජ්යෂඨ්ත්වය  එම නිලරරයා 

එම තනතුරට බඳවා ග්ත් වර්ෂේ  වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වයට බඳවා ග්ත් නිලරරයි් ේේ තනතුරට අයත් 

පාංතිේ  ේහෝ ේර ණිේ  එවකට පවත්නා ේජ්යෂ්ඨතා ේේඛනේයහි අවසානේ  තැබීමට කටයුතු කළ යුතු 

ව් ේ් ය. 

 

138. එක් ේස වාවකට අයත් නිලරරය්  තවත් ේස වාවකට අ් තර්ග් රහණය කරනු ලබන විටකදී එම 

නිලරරය් ේේ ේජ්යෂ්ඨත්වය නිග්මනය කළයුතු ආකාරය එේස  අ් තර්ග් රහණය ිරීමට ග්නු ලැබූ තීරණේයහි 

නිරවුේව හා පැහැදිලිව සඳහ්  කළ යුතු ව් ේ් ය. 
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139. ේස වාව්  ේදකක් ේහෝ ඊට වැ හ සාංඛයාවක් ඒකාබේර කරනු ලබන විටකදී අදාළ නිලරරය් ේේ 

ේජ්යෂ්ඨත්වය නිග්මනය කළ යුතු ආකාරය එේස  ඒකාබේර ිරීමට ග්නු ලැබූ තීරණේයහි නිරවුේව හා 

පැහැදිලිව සඳහ්  කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

140. එකම ආයතනයක ේහෝ විවිර ආයතන වල පවත්නා සමාන ම් ටේම් තනතුරු ඒකාබේර කරනු ලබන 

විටකදී අදාළ නිලරරය් ේේ ේජ්යෂ්ඨත්වය නිග්මනය කළයුතු ආකාරය එේස  තනතුරු ඒකාබේර ිරීමට ග්නු 

ලැබූ තීරණේයහි නිරවුේව සහ පැහැදිලිව සඳහ්  කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

141. ේර ෂ්ඨාධිකරණය විසි්  නිලරරේයකුේේ ේජ්යෂඨ්ත්වය පිළිබඳ නිේයෝග්යක් දී ඇති විේටකදී එකී 

නිලරරයාේේ ේජ්යෂ්ඨත්වය එකී නිේයෝග්යට අනුකූලව තීරණය කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

142. නිලරාරිේයකු තනතුර හැර ගියාේස  සලකා අදාළ බලරරයා විසි්  ඔහු ේවත තනතුර හැර යාේම් 

නිේේදනය නිකුත් කර ඇතිවිේටකදී, නිලරරයා විසි්  ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු පැහැදිලි ිරීමක් ේහෝ 

අභියාචනයක් ේහෝ සලකා බැලීේම්  පසු නිලරරයා නැවත ේස වේයහි පිහිටුවන අවස්ථාවක නැවත ේස වේයහි 

පිහිටුවීම පිළිබඳව ේදන ලද තීරණේයහි සඳහ්  ේකෝ ේේසි වලට අනුකූලව ඔහුේේ ේජ්යෂ්ඨත්වය තීරණය 

කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

 XII වැනි පරිච්ඡේදය 

  

වයඹ පළාත් සභා  රාජය ඡසේවඡේ නිලධරඡයකු වයඹ පළාත් රාජය ඡසේවඡයන් 

තාවකාලිකව ඡහෝ සථ්ිරව ඡහෝ මුදා හැරීම 

 
143. තම තනතුේරහි ස්ථිර කර ඇති යම් නිලරරේයකුේේ ඉේලීම මත ේහෝ එවැනි නිලරරේයකුේේ එකඟතාව 

ඇතිව රජ්ේ  ේහෝ වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  අව යතාව මත ේහෝ නිලරරේයකු, වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය 

ේස වේය්  තාවකාලිකව ේහෝ ස්ථිරව ේහෝ නියමිත බලරරයා විසි්  මුදා හල හැිර අවස්ථා පහත සඳහ්  පරිදි 

ව් ේ් ය.  

 

I. ජ්නාධිපති ේේකම් කාර්යාලේ  තනතුරකට; 

II.   රී ලාංකා පාර්ලිේම්් තුේේ කාර්ය මණ්ඩලේ  තනතුරකට; 

III. ජ්නාධිපතිවරයා විසි්  පීක්ෂණ ේකොමිෂ්  සභා පනත යටේත් පත් කරනු ලබන ේකොමිෂ්  

සභාවක ේස වයට ; 

IV. රාජ්ය ේස වයට; 

V. ේවනත් පළාත් සභා රාජ්ය ේස වයකට; 

VI. පාර්ලිේම්් තු  අමාතයවරයකුේේ /  ම් තී රවරයකුේේ කාර්ය මණ්ඩලයකට ; 

VII. පළාත් සභා ේේකම් කාර්යාලේ  කාර්යය මණ්ඩලේ  තනතුරකට ; 

VIII. පළාත් සභා ආණ්ඩුකාරවරයාේේ /අමාතයවරයකුේේ /   කාර්ය මණ්ඩලයට ; 

IX. ස්ේේච්ඡා බල ේස නාේේ ේස වයට ; 

X. වි ්ව විදයාල ප රතිපාදන ේකොමිෂ්  සභාව විසි්  අනුමත කර ඇති වි ්ව විදයාලයක 

තනතුරකට; 

XI. රජ්ේ  සාංස්ථාවක/ අධිකාරියක/ සමාග්මක/වයවස්ථාපිත ආයතනයක තනතුරකට ; 

XII. රජ්ේ  වයාපෘතියක තනතුරකට ; 

XIII. පළාත් සභාේේ ප්රඥපප්ත තියක් මගි්  පිහිටුවා ඇති ආයතනයකට  ; 

XIV. රජ්යට 50% කට වැ හ ේකොටස් ප රමාණයක් හිමි හා පාලන බලය හිමි සමාග්මක තනතුරකට; 

XV. අනුමත සාමාජික සාංඛයාව සහිත රාජ්ය ේහෝ පළාත් සභා රාජ්ය අාං ේ  වෘත්තීය සමිතියක 

නිලයකට ; 

XVI.  අනුමත සාමාජික සාංඛයාව සහිත රාජ්ය ේහෝ පළාත් සභා රාජ්ය අාං ේ  සුබ සාරක සාංග්මයක 

නිලයකට ; 
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XVII.  විේේ  දූත මණ්ඩල ේස වයට ; 

 

144. මුදා හැීමට ඉේලීම කරනු ලබ් ේ්  නිලරරයාේේ ඉේලීම මත නම්  නිලරරයා විසි්  එම ඉේලීම අාංක 

10 පරිශිෂ්ටය ප රකාරවද, රජ්ේ  ේහෝ වයඹ පළාත් සභාේේ අව යතාවය මත නම් නිලරාරියාේේ කැමැත්ත 

ප රකාශිත ලිපියක් සහිතව නිලරරයා පත් කර ග්ැනීමට ේයෝජිත අමාතයාාං ේ  ේේකම්වරයා විසි්  එම ඉේලීම 

අාංක 11 පරිශිෂ්ටය ප රකාරවද පත් ිරීම් බලරරයා ේවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ව් ේ් ය. ඉහත 143 V  VII,VIII 

හා XIII හි සඳහ්  අවස්ථාවලදී  හැර අනිකුත් අවස්ථාවලදී අමාතයාාං  ේේකම් වරයා ව ේය්  සැලේකනුේ  

රාජ්ය පරිපාලන අමාතයාාං ේ  ේේකම් වරයා වන අතර 143 V  VII,VIII හා XIII හි සඳහ්  අවස්ථා වලදී 

ේේකම් වරයා ේලස සැලේක් ේ්  වයඹ පළාත් සභා ප්රරාන ේේකම් වරයාය.  

 

145. ඉහත 144 වන වග්් තිය ප රකාරව කරනු ලබන ඉේලීමක් පහත සඳහ්  කවර ේහෝ අවස්ථාවකදී 

ප රතික්ේෂ ප ිරීේම් බලය පත්ිරීම් බලරරයා සතු ව් ේ් ය. 

I. නිලරරයා පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ස්ථිර කර ේනොමැති විට ; 

II. නිලරරයා පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ේස වේය්  මුදා හරින ේලස ඉේලා සිටින දිනය වන 

විට ඔහු සමත්ව සිටිය යුතු ේදපාර්තේම්් තු පීක්ෂණ ේහෝ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පීක්ෂණ 

ේහෝ සමත් වී ේනොමැති විට ; 

III. නිලරරයා වයස අවුරුදු 57 ඉක්මවා ඇති විට ; (සභා ේේකම් කාර්යාලේ  කාර්ය මණ්ඩලයට 

මුදාහැීේම්දී ේමය අදාල ේනොේේ) 

IV. නිලරරයාට එේරහි විනය ක රියා මාර්ග්යක් ආරම්භ කර ඇති විට ේහෝ ආරම්භ ිරීමට 

සූදානම්ව ඇති විට ේහෝ ; 

V. රජ්යට/පළාත් සභා රාජ්ය ේස වයට සම්බ් ර කරුණකට අදාළ අධිකරණ ක රියා මාර්ග්යක් 

නිලරරයාට එේරහිව පවත්නා විට ; 

VI. නිලරරයා දරමි්  සිටින තනතුේර් රාජ්කාරි ඉටු ිරීම සඳහා ඉවහේ වන විේ  ෂ පුහුණුවක් 

නිලරරයාට ලබා දී ඇති විට ; 

VII. ිරසියම් කාල පරිච්ේේදයක් රජ්යට/පළාත් සභා රාජ්ය ේස වයට ේස වය කරනු ලබන බවට 

නිලරරයා බැඳී සිටින නීතයානුකූල ගිවිසුමක සඳහ්  එම කාල පරිච්ේේදය අවස්  වී 

ේනොමැති විට; 

VIII. නිලරරයා මුදාහලේහොත් දැනට ඔහු ේස වේ  ේයදී සිටින ේදපාර්තේම්් තුේේ ේහෝ 

ආයතනේ  ේහෝ රාජ්කාරි ඉටු ිරීමට ේහෝ රාජ්කාරි පවත්වා ේග්න යාමට ේහෝ ග්ැටළු 

සහග්ත තත්ත්වයක් ේහෝ දුෂ්කරතාවක් ේහෝ හානිදායක තත්ත්වයක් ේහෝ ඇතිවන බව 

පැහැදිළිව ේපනී යන විට ; 

IX. නිලරරයා විසි්  පළාත් සභාේව්  ලබා ග්් නා ලද ණය මුදලක ේග්වීමට ඇති ේ  ෂය අදාළ 

ේරගුලාසි හා චක ර ේේඛ උපේදස් ප රකාරව ේග්වා අවස්  ිරීමට ේහෝ වාරික ව ේය්  

ේග්වීමට ේහෝ අව ය විධි විරාන සලසා ේනොමැති විට ; 

X. නිලරරයා ේවති්  වයඹ පළාත් සභාවට අය වීමට ඇති ණය ේ  ෂයක් හැර ේවනත් මුදේ 

ේග්වා අවස්  කර ේනොමැති විට; 

XI. නිලරරේයකු ව ේය්  ේස වය කරමි්  සිටියදී රජ්ේ  ඇප මත ේවනත් පාර් වයක් ේවති්  

ලබා දී ඇති සහන ේහෝ වරප රසාද පිළිබඳව ඉදිරි කාලයට අදාළ වග්කීම් වලි්  රජ්ය/පළාත් 

සභාව නිදහස් කර ේනොමැති විට;  

XII. නිලරරයා රජ්ය/පළාත් සභාව සමග් ඇපකර ගිවිසුමකට ේහෝ ේවනත් එවැනි බැඳීමකට 

ඇතුළත් වී ඇති අවස්ථාවකදී නව ඇපකරුවකු ඉදිරිපත් කර එම නව ඇපකරු සමග් 

රජ්ය/පළාත් සභාව ඇපකරු ගිවිසුමකට ඇතුළත් වී ේනොමැතිවිට;  

XIII. නිලරරයා ේස වය කරමි්  සිටින ේදපාර්තේම්් තුව අයත් වන අමාතයාාං ේ  

ේේකම්වරයාේේ එකඟතාව ලැබී ේනොමැති විට;  

 

146. ඉහත 145 වැනි වග්් තිේයහි සඳහ්  ප රතිපාදන පහති්  දැක්ේවන වයතිේර්කය් ට යටත් ව් ේ් ය. 

I. ඉහත VI වන උප වග්් තිේයහි ේකේස  සඳහ්  වුවද අදාළ නිලරරයා දරමි්  සිටින 

තනතුේරහි රාජ්කාරි ඉටු ිරීම සඳහා ඉවහේ වන විේ  ෂ පුහුණුවක් ලබා තිබියදී ඔහු මුදා 
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හරින ේලස ඉේලා සිටිනුේ  එම පුහුණුව තවදුරටත් එලදායීව උපේයෝගී කරග්ත හැිර 

තනතුරකට ව් ේ්  නම්, ඔහු ලබා ඇති පුහුණුව එම නිලරරයා මුදා හැීම සඳහා බාරාවක් 

ේනොවිය යුත්ේත්ය. 

II. ඉහත IX හි ේකේස  සඳහ්  වුවද, නිලරාරිේයකු මුදා හැීමට ේයෝජිත පළාත් සභාවක්, 

නිලරරයාේග්්  අයවිය යුතුව ඇති ණය මුදේ ේ  ෂය වාරික මගි්  නිලරරයාේග්්  

අයේකොටේග්න එම මුදේ අදාළ ේදපාර්තේම්් තු ප රරානියා ේවත ේප්ර ෂණය ිරීමට ලිඛිත 

එකඟත්වයක් ලබා ේද් ේ්  නම්, එකී ණය ේ  ෂය නිලරරයා මුදා හැීම සඳහා බාරාවක් 

ේනොව් ේ් ය. 

 

147. නියමිත බලරරයා විසි්  නිලරරේයකු  පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේය්  මුදාහල හැිර කාල සීමාව පහත 

සඳහ්  පරිදි ව් ේ් ය. 

I. ස්ේච්ච්ඡා බල ේස නාවක තනතුරකට ේහෝ   රී ලාංකා පාර්ලිේම්් තුේේ ේහෝ පළාත් සභා 

ේේකම් කාර්යාලේ  කාර්ය මණ්ඩලේ  තනතුරකට ේහෝ ජ්නාධිපති ේේකම් කාර්යාලේ  

තනතුරකට ේහෝ ස්ථිර පදනමි්  ූරර්ණ කාලීනව ේහෝ තාවකාලික පදනමි්  නි ්චිත 

කාලසීමාවකට; 

II. පීක්ෂණ ේකොමිෂ්  සභා පනත යටේත් ජ්නාධිපතිවරයා විසි්  පත් කර ඇති ේකොමිෂ්  

සභාවක් විසි්  ඉේලා සිටින කාලසීමාවකට තාවකාලිකව; 

III. ආණ්ඩුකාරවරයා ේහෝ පාර්ලිේම්් තු ේහෝ පළාත් සභා අමාතයවරයකුේේ ේහෝ 

ම් තී රවරයකුේේ ේහෝ කාර්ය මණ්ඩලයට තාවකාලිකව මුදා හරින නිලරාරිේයකු එම ධුරය 

දරනතාක් කේ ේහෝ වසර 05 ක් යන කාලේය්  අඩුම කාලය; 

IV. ේවනත් පළාත් සභාවක පළාත් රාජ්ය ේස වය උේදසා දීප වයාප්ත ත ේස වාවකට අයත් ේනොවන 

නිලරරේයකු ස්ථිර පදනමි්  ූරර්ණ කාලීනව; 

V. වි ්ව විදයාලයකයට ේහෝ රාජ්ය සාංස්ථාවකට ේහෝ රජ්ේ  ේහෝ පළාත් සභාේේ වයාපෘතියකට 

ේහෝ රජ්යට ේහෝ පළාත් සභාවට අයත් සමාග්මකට ේහෝ රජ්යට 50% ට වැ හ ේකොටස් 

ප රමාණයක් හිමි හා පාලන බලය හිමි සමාග්මකට ේහෝ තාවකාලික පදනමි්  අවුරුදු 02ක 

කාල සීමාවකට ේහෝ ූරර්ණ කාලීනව; 

VI. අනුමත සාමාජික සාංඛයාවිර්  යුක්ත (ආයතන සාංග්රහේ  XXV පරිච්ේේදය අනුව) රාජ්ය 

ේහෝ පළාත් සභා රාජ්ය අාං ේ  වෘත්තීය සමිතියක ේහෝ රාජ්ය ේහෝ පළාත් සභා රාජ්ය අාං ේ  

සුබ සාරක සාංග්මයක ේහෝ ේස වය සඳහා අවුරුදු 02ක කාල සීමාවකට ේහෝ එම නිලරරයා 

එම ධූරය දරණ කාල සීමාවට ේහෝ යන අවස්ථා ේදිර්  වඩාත් අඩු කාල සීමාවට; 

 

148. ඉහත 147 වග්් තිේයහි දැක්ේවන කවර ේහෝ අවස්ථාවකදී නිලරරේයකු පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේය්  

තාවකාලිකව මුදා හල හැිර කාල පරිච්ේේදය දීර්ඝ ිරීමට අව ය ව් ේ්  නම් නිලරරයාේේ කැමැත්ත 

ප රකාශිත ලිපියක්ද අදාළ ආයතන ප රරානේේ ලිඛිත ඉේලීමක්ද, පත්ිරීම් බලරරයා පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා 

ේකොමිෂ්  සභාව ේනොවන අවස්ථාවක පත්ිරීම් බලරරයාේේ නිර්ේේ යද සහිතව එකී කාල පරිච්ේේදය 

අවස්  වීමට යටත් පිරිේසයි්  මාස 03කට වත් ේපරාතුව ලැේබන ේස  එම ඉේලීම නියමිත බලරරයා ේවත 

ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ලබා ග්ැනීමට පත්ිරීම් බලරරයා ක රියා කළයුතු ව් ේ් ය. පත් ිරීම් බලරරයා 

ේකොමිෂ්  සභාව වන අවස්ථාවකදී එම නිර්ේේ ය ලබා දිය යුත්ේත් නිලරරයාේේ ස්ථිර තනතුරට අදාළ 

ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන හා අදාළ අමාතයාාං  ේේකම්වරයා විසි්  ව් ේ් ය. ේවීතීයන පදනම මත 

මුදාහැීේම්දී එම ඉේලීම පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව විසි්  ආණ්ඩුකාරතුමා ේවත ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය.  

 

149. නිලරරේයකු පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේය්  පරිබාහිර තනතුරකට තාවකාලිකව මුදාහරින ලේේේ රජ්ේ  

ේහෝ පළාත් සභාේේ අව යතාව ේහ තුේකොට ේග්න නම්, ඔහුට වි  රාම වැටුප්ත  වයවස්ථා සාංග් රහේ  10(1) වන 

වග්් තිය යටේත් ප රකාශිත ප රතිලාභ හිමි ව් ේ් ය. එතකුදු වුවත් ඔහු එම කාල සීමාව තුළ වැටුප්ත  රහිත නිවාඩු 

ලබා ඇති ේස  සලකා ක රියා කළ යුතු ව් ේ් ය. 
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150. නිලරරේයකු පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේය්  පරිබාහිර තනතුරකට තාවකාලිකව මුදා හරිනුේ  එම 

නිලරරයාේේ ඉේලීමක් පරිදි ව් ේ්  නම්, ඔහුට වැටුප්ත  රහිත නිවාඩු අනුමත කළ යුතු අතර, වි  රාම වැටුප්ත  

වයවස්ථා සාංග් රහේ  10(1) වන වග්් තිය යටේත් ප රකාශිත ප රතිලාභ ඔහුට හිමි ේනොව් ේ් ය. 

 

151. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේය්  පරිබාහිර තනතුරකට මුදාහරිනු ලබන නිලරරේයකුේේ වි  රාම වැටුප්ත  

අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා ිරීම අරභයා අව ය පියවර ග්ැනීමට හැිර වනු පිණිස, එම නිලරරයා මුදා හැීම සහ 

කලි්  දැරූ තනතුරට ආපසු යැවීම සඳහා වන ලිපි වල පිටපත් ඔහු මුදා හරින අවස්ථාේේදීම හා ඔහු කලි්  දැරූ 

තනතුරට ආපසු යවන අවස්ථාේේදීම පළාත් ප්රරාන ේේකම්ට හා වි  රාම වැටුප්ත  අරයක්ෂ ජ්නරාේ ේවත යැවීමට 

පත් ිරීම් බලරරයා ක රියා කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

152. වි ්ව විදයාලයකට ේහෝ රාජ්ය සාංස්ථාවකට ේහෝ රජ්යට අයත් සමාග්මකට ේහෝ රජ්යට 50% ට වැ හ 

ේකොටස් ප රමාණයක් හිමි හා පාලන බලය හිමි සමාග්මකට ේහෝ රජ්ේ  ේහෝ පළාත් සභාේේ වයාපෘතියකට 

පළාත් සභාේේ ප්රඥපප්ත තියිර්  පිහිටුවන ලද ආයතනයකට ේහෝ නිලරරේයකු තාවකාලිකව මුදා හැර ඇති 

විේටක, එම නිලරරයාේේ ඒකාබේර වැටුේප්  25% කට සමාන මුදලක් වි  රාම වැටුප්ත  දායක මුදල ව ේය් ද, 

අදාළ පරිදි වැ් දඹු ේහෝ අනත් දරු ේහෝ වැ් දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු ේහෝ අරමුදේේ දායක මුදේද වි  රාම වැටුප්ත  

අරයක්ෂ ජ්නරාේ ේවත ේප්ර ෂණය ිරීම අදාළ ආයතන ප්රරානේේ වග්කීමක් වන අතර, එය එපරිදි ඉටුවන බවට 

වග්බලා ග්ැනීම එම නිලරරයාේේද වග්කීම ව් ේ් ය. 

 

153. ිරසියම් නිලරරේයකු පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේය්  පරිබාහිර තනතුරකට මුදා හැීමට පත්ිරීම් 

බලරරයාේේ ලිඛිත අනුමැතිය ලද පසු තම්  භාරේ  ඇති පළාත් සභාවට අයත් ලිපි ේේඛන, පරිග්ණක මුර 

පද, ේවනත් ේේපළ, යතුරු හා රාජ්කාරි හැඳුනුම්පත ආදිය තම ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන විසි්  ේහෝ ආයතන 

ප රරාන විසි්  ේහෝ නම් කරනු ලබන ේවනත් නිලරරේයකු ේවත විධිමත් පරිදි භාර දීම එම නිලරරයාේේ 

වග්කීම ව් ේ් ය. එේස ම එකී නිලරරයා ේවති්  එම ේේවේ විධිමත් පරිදි භාර ග්ැනීමට අව ය විධිවිරාන 

සැලසීම හා එම ේේවේ යථා පරිදි භාර දු්  පසු නිලරරයා ේස වේය්  නිදහස් කර යැවීම එම ේදපාර්තේම්් තු 

ප රරානේේ ේහෝ ආයතන ප රරානේේ වග්කීම ව් ේ් ය. 

 

154. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේය්  පරිබාහිර තනතුරකට තාවකාලිකව මුදා හැර ඇති නිලරාරිේයකුේේ එම මුදා 

හැීම පහත සඳහ්  කුමන ේහෝ අවස්ථාවකදී අවස්  ව් ේ් ය.  

I. මුදාහල කාල පරිච්ේේදය අවස්  වීම; 

II. නිලරරයා මුදා හරිනු ලැබූ ආයතනයට ඔහුේේ ේස වය තව දුරටත් අව ය ේනොවීම; 

III. නිලරරයා තවදුරටත් අදාළ ආයතනේයහි ේස වය ිරීමට අකමැති වීම; 

IV. නිලරරයා මුදා හරිනු ලැබූ ආයතනය වසා දැම ම ේහෝ ඔහු දරන තනතුර අේහෝසි වීම; 

V. නිලරරයාට එේරහිව විනය පියවර ග්ැනීමට විනය බලරරයා තීරණය කර තිබීම; 

ඉහත (I) සිට (IV) දැක්ේවන අවස්ථාවලදී නැවත ේස වයට වාර්තා ිරීම අදාල නිලරරයාේේ වග්කීම ව් ේ් ය. 

එේස  ේස වයට වාර්තා ිරීමට අේපොේහොසත් වන නිලරරයකු මුදා හැීේම් කාලය අවස්  වීම නිසා එම කාලය 

අවස්  ිරීමට ේපර අදාල ආයතනය විසි්  ේස වය අවස්  ිරීම නිසා ේහෝ ේපර ේස වා ස්ථානේ  ේස වයට 

වාර්තා ේනොකලේහොත් තනතුර අත්හැර ගිය අේයකු ේලස සලකනු ලැබිය යුත්ේත්ය. 

 

 

XIII වැනි පරිච්ඡේදය 

රජඡේ ඡසේවඡයන් ඡහෝ පළාත් සභා රාජය ඡසේවඡයන් විශ් රාම ලත් තැනැත්ඡතක් 

නැවත ඡසේවඡයහි ඡයදවීම 

 
155. රජ්ේ  ේස වේය්  ේහෝ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේය්  වි  රාමලත් තැනැත්ේතක්, නැවත ේස වේයහි 

ේයදවීේම් බලය ඊට අදාළව රජ්ය විසි්  පනවා ඇති විධිවිරානය් ට යටත්ව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ේවත 

පමණක් පැවේර් ේ් ය. 
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156. පහත සඳහ්  තැනැත්ත්  නැවත පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේයහි ේයදවීමට සුදුසුකම් ේනොලබ් ේ් ය. 

I. ේස වේය්  පහ ිරීමට විකේපයක් ව ේය්  අනිවාර්ය වි  රාම ග්් වන ලද තැනැත්ේතකු; 

II. විනයානුකූල දඬුවමක් මත වි  රාම ග්් වන ලද තැනැත්ේතක්; 

III. සාමානය අකාර්යක්ෂමතාව මත වි  රාම ග්් වන ලද තැනැත්ේතක්; 

IV. රජ්ේ  ප රතිපත්තිමය තීරණයක් අනුව වි  රාම යෑමට සිය කැමැත්ේත්  එකඟ වීම මත වි  රාම 

ග්් වන ලද තැනැත්ේතක්; 

V. වි  රාම ග්ැ් වීමට ආස් නතම ූරර්ව වර්ෂ 03 තුළ වයඹ පළාත් සභාේේ විනයකාර්යය 

සාංග්රහේ   ේහෝ ආයතන සාංග්රහේ  11 වන කාණ්ඩේ  පළමුවන උප ේේඛනය යටේත් වන 

වරදකට වරදකරු කරනු ලැබූ තැනැත්ේතක්; 

VI. වි  රාම වැටුප්ත  වයවස්ථා සාංග් රහේ  12 වන වග්් තිය යටේත්  වි  රාම ග්් වා ඇති තැනැත්ේතක්; 

VII. විනයානුකූල කටයුතු වලට භාජ්නය වී සිටින තැනැත්ේතක්; 

 

157. අනිවාර්ය වි  රාම ග්ැ් වීේම් වයසට එළමටමට ේපර පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේය්  වි  රාම ලබා ඇති 

තැනැත්ේතක්, සුවිේ  ෂ අවස්ථා වලදී හැර නැවත පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ේස වේයහි පිහිටුවීම ේනොකළයුතු 

ව් ේ් ය. එවැනි තැනැත්ේතක්, නැවත පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේයහි පිහිටවනු ලබ් ේ්  නම් එේස  කළ 

යුත්ේත්, ඔහු අනිවාර්ය වි  රාම ග්ැ් වීේම් වයසට එළේඹන ේතක් ඔහුේේ වි  රාම වැටුප අවුරා තැබීේම් පදනම 

මත ව් ේ් ය. 

 

158. රජ්ේ   ේහෝ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේය්  වි  රාම ලත් තැනැත්ේතක් නැවත ේස වේයහි ේයදවිය හැක්ේක් 

ේකෝ ත රාත් පදනම මත පමණක් ව් ේ් ය. එවැනි පත් ිරීමක් එක් අවස්ථාවකදී එක් අවුරුේදක කාල 

පරිච්ේේදයකට සීමා කළ යුතුය. එවැනි අවස්ථාවක දී අදාළ පත් ිරීම් ලිපිය අාංක 02 පරිශිෂ්ටය ප රකාරව නිකුත් 

කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

159. දවදය ේහ තු මත රජ්ේ  ේහෝ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේය්  වි  රාම ග්ැ් වූ තැනැත්ේතක්, නැවත පළාත් 

සභා රාජ්ය ේස වේයහි ේයදවිය හැක්ේක් පහත සඳහ්  සියළුම අව යතා සපුරා ඇත්නම් පමණක් ව් ේ් ය. 

I. නැවත ේස වේයහි පිහිටුවන දිනය වන විට ඔහු වි  රාම ග්ැ් වීේම් දවකේපික වයස 

ේනොඉක්මවා තිබීම; 

II. අදාළ තනතුේරහි රාජ්කාරි කටයුතු සතුටුදායක ේලස ඉටු ිරීමට තරම් ඔහුේේ  ාීරික හා 

මානසික ේස ඛය තත්ත්වය ේයෝග්ය බවට විධිමත්ව ස්ථාපිත රජ්ේ  දවදය මණ්ඩලයක් 

විසි්  සහතික කර තිබීම; 

III. වි  රාම ග්ැ් වූ දිනේ  සිට යටත් පිරිේසයි්  එක් වසරක් වත් ග්ත වී තිබීම; 

IV. වි  රාම ග්ැ් වූ දිනට ආස් නතම පුර්ව වර්ෂ තුනක කාල පරිච්ේේදය තුළ දී ඔහු වයඹ පළාත් 

සභාේේ විනය කාර්ය සාංග්රහේ  ේහෝ ආයතන සාංග්රහේ  11 වන කාණ්ඩේ  පළමුවන උප 

ේේඛනේ  සඳහ්  වරදකට දඬුවම් ලබා ේනොතිබීම; 

160. දවදය ේහ තු මත වි  රාම ග්ැ් වූ තැනැත්ේතක්, නැවත ේස වේයහි ේයොදවන විට ඔහුේේ වි  රාම වැටුප 

අවුරා තැබිය යුතු අතර, වි  රාම ග්් වන අවස්ථාේේදී ඔහුට හිමිව තිබූ වැටුප්ත  පියවේරහි ේහෝ වැටුප්ත  

සාංේ ෝරනයක් සිදුව ඇත්නම් අදාළ අනුරූපී වැටුප්ත  පියවේරහි ේහෝ ඔහු පිහිටුවිය යුතු ව් ේ් ය. 

 

 

XIV වැනි පරිච්ඡේදය 

පත්වීම අවසන් කිරීම හා පළාත් සභා රාජය ඡසේවඡයන් ඉල්ලා අසව්ීම 

 
161. ආේේ ක ේහෝ අනියම් ේස වකේයකුේේ පත්වීම කරුණු දැක්වීේම්  අනතුරුව එම කරුණු පිළිේනොග්ැනීම 

මත ේස වය අවස්  ිරීමට පත් ිරීම් බලරරයාට බලය ඇත්ේත්ය. එම තීරණය ග්ැනීමට පාදක වූ ේහ තු පත් 

ිරීම් බලරරයා විසි්  අදාළ ලිපිේග්ොනුේවහි සවිස්තරව සටහ්  කර තැබිය යුතු ව් ේ් ය. 
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162. පරිවාස කාලයකට යටත්ව පළාත් සභා රජ්ේ  ේස වේ  පත්වීමක් ලබා ඇති නිලරරේයකුේේ ේස වය VIII 

වැනි පරිච්ේේදේ  දැක්ේවන ප රතිපාදන ප රකාරව පත් ිරීම් බලරරයා විසි්  අවස්  කළ හැිර ව් ේ් ය. 

 

163. ඉහත VI වැනි පරිච්ේේදේයහි දැක්ේවන 50 වැනි වග්් තිය ප රකාරව, පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  

නිලරරේයකුේග්්  ඉේලා අස්වීේම් ලිපියක් ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන ේවත ලැබුණු විට ඒ පිළිබඳව පහත සඳහ්  

කරුණු වහාම නිරාකරණය කර ග්ත යුතු ව් ේ් ය. 

I. එම නිලරරයාට එේරහිව ිරසිදු විනය ක රියා මාර්ග්යක් ආරම්භ කර නැති බව ේහෝ එවැනි විනය 

ක රියාමාර්ග්යක් වහාම ආරම්භ ිරීමට හැිර අයුරි්  බැලූ බැේමට කරුණු ේනොපවතින බව; 

II. නි ්චිත කාල සීමාවක් පළාත් සභාවට ේස වය කළ යුතු බවට එම නිලරරයා බැඳී සිටින 

ගිවිසුමක් ේහෝ බැඳුම්කරයක් ේහෝ ේනොමැති බව; 

III. එම නිලරරයා ේවති්  කුමන ආකාරයක ේහෝ මුදලක් රජ්යට ේහෝ පළාත් සභාවට  අය වීමට 

ේනොමැති බව; 

IV. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරේයකු ව ේය්  ේස වය කරමි්  සිටියදී රජ්ේ  ඇප වීම 

මත ේතවන පාර් වයක් විසි්  ඔහුට ලබා දී ඇති සහන ේහෝ වරප රසාද ේහෝ පිළිබඳව ඉදිරි 

කාලයට අදාළ වග්කීම් වලි්  පළාත් සභාව නිදහස් කර ඇති බව; 

V. එම නිලරරයා භාරේ  ඇති රජ්ේ  ේහෝ පළාත් සභාේේ  සියළු ේේපළ යථා පරිදි රජ්යට ේහෝ 

පළාත් සභාවට ආපසු භාර දී ඇති බව; 

VI. රජ්යට ේහෝ පළාත් සභාවට සම්බ් ර කරුණකට අදාළ ිරසිදු අධිකරණමය ක රියාමාර්ග්යක් 

එම නිලරරයාට එේරහිව ේනොපවත්නා බව; 

VII. එම නිලරරයා රජ්ය සමග් ඇති කරග්ත් ඇප බැඳුම්කරයකට ේවනත් සුදුසු තැනැත්ේතකු 

ඉදිරිපත් කර ඇති බව හා එේස  ඉදිරිපත් කළ තැනැත්තා රජ්ය ේහෝ පළාත් සභාව සමග් ඇප 

බැඳුම්කරයකට ඇතුළත් වී ඇති බව; 

 

164.ඉහත 163 වන වග්් තිේයහි සඳහ්  කුමන කරුණක් ේහෝ ේහ තු ේකොටේග්න ිරසියම් නිලරාරිේයකුේේ 

ඉේලා අස්වීම පිළිග්ත ේනොහැිර බව ේදපාර්තේම්් තු ප රරානට ේපනී ය් ේ්  නම් ඒ බව තහවුරු ේකේරන 

ලියවිලි වල සහතික කළ පිටපත්ද සහිත ූරර්ණ වාර්තාවක් නිලරරයාේේ ඉේලා අස්වීේම් ලිපිය සමග් පත්ිරීම් 

බලරරයා ේවත අප රමාදව ඉදිරිපත් ිරීමට ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන ක රියා කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

165. ඉහත 163 වන වග්් තිේයහි දැක්ේවන ිරසිදු කරුණක් ේහ තු ේකොට ේග්න ඉේලා අස්වීම පිළිග්ැනීමට 

බාරාවක් ඇති ේනොවන බවට ේදපාර්තේම්් තු ප රරානට තහවුරු ව් ේ්  නම්, ඉේලා අස්වීම ේහ තු ේකොට ේග්න 

එම නිලරරයාට වි  රාම වැටුපකට ේහෝ පාරිේතෝෂිකයකට ේහෝ ඇති අයිතිවාසිකම් සියේලද, පසු කලකදී යළිත් 

පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  පත්වීමක් ඔහු ලබා ග්ත ේහොත් ඉේලා අස් වීමට ේපර කරන ලද ේස වයට හිමි අනික් 

ප රතිලාභ සියේලද ඔහුට අහිමි වන බව හා ඉේලා අස්වීම පිළිග්තේහොත් එය නැවත ඉවත් කර ග්ැනීමට 

අවස්ථාවක් ේනොලැේබන බවද ඔහුට ලිඛිතව දැ් විය යුතු ව් ේ් ය. එම ලිපිය හැිර සෑම විටකම නිලරරයාට 

ේප ේග්ලිකව ම භාර දීමට ේහෝ එේස  කළ ේනොහැිර අවස්ථාවක දී ලියාපදිාංචි තැපෑේල්  යැවීමට ේහෝ ක රියා 

කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

166. ඉහත 165 වන වග්් තිේයහි සඳහ්  ලිපිය අදාළ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරයා ේවත 

ේප ේග්ලිකවම භාර දී ේහෝ ලියාපදිාංචි තැපෑේල්  යවා ේහෝ දින හතක් ඇතුළත තම ඉේලා අස්වීේම් ලිපිය 

ඉේලා අස්කර ග්් නා බවට එම නිලරරයා ලිඛිතව දැනුම් දීමක් කර ේනොමැති අවස්ථාවකදී ඔහු ේවත යවන ලද 

ලිපිේ  සහතික කළ ඡායා පිටපතක් සහිතව ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන විසි්  තම වාර්තාව හා නිර්ේේ , අදාළ 

ඉේලා අස්වීම් ලිපියද සමග් පත් ිරීම් බලරරයා ේවත අප රමාදව ඉදිරිපත් කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

167. ේදපාර්තේම්් තු ප රරානේේ ේහෝ ආයතන ප රරානේේ ේහෝ වාර්තාව හා නිර්ේේ  සලකා බැලීේම්  පසු, එම 

ඉේලා අස්වීම පිළිග්ත හැිර බවට පත්ිරීම් බලරරයා සෑහීමකට පත් ව් ේ්  නම්, ඉේලා අස්වීම බලාත්මක 

වන දිනයද සහිතව ඉේලා අස්වීම පිළිග්ත් බව පත් ිරීම් බලරරයා විසි්  ේදපාර්තේම්් තු ප රරානට පිටපතක් 

සහිතව අදාල නිලරරයාට ඍජුවම ලියාපදිාංචි තැපෑේල්  දැනුම් දිය යුතු ව් ේ් ය. 
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168. ඉේලා අස්වීම පිළිග්ත ේනොහැිර බව පත්ිරීම් බලරරයාේේ තීරණය වන කේහි, ඊට පාදක වූ කරුණු ද 

සහිතව පත්ිරීම් බලරරයා විසි් , අදාළ නිලරරයා ේවත ඒ බැේ ේදපාර්තේම්් තු ප රරානට පිටපතක් සහිතව 

ඍජුවම ලියාපදිාංචි තැපෑේල්  දැනුම් දිය යුතු ව් ේ් ය. 

 

169. ිරසිම අවස්ථාවක නිලරරේයකුට අතීතයට බලපාන ේස  පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේය්  ඉේලා අස්විය 

ේනොහැක්ේක්ය. 

 

170. පත් ිරීම් බලරරයාේේ තීරණය තම්  ේවත ලැබීමට ේපර අදාළ නිලරරයා ේස වයට වාර්තා ිරීේම්  

වැළකී සිටිය ේහොත්, ඔහු කැමැත්ේත්  තනතුර අතහැර ගිය අේයකුේස  සලකා XV වැනි පරිච්ේේදය ප රකාරව 

වැ හදුර ක රියා කළයුතු ව් ේ් ය. යම් නිලරාරිේයකු ඉේලා අස්වීමක් ඉදිරිපත් කර ඇත්ේත් උසස් තනතුරකට 

යාමට නම් ඔහුේේ ේජ්යෂ්ඨත්වයට හානි ේනොවන ේලස පවත්නා නීති වලට යටත්ව ඔහු ේනොපමාව මුදා හැීමට 

ේදපාර්තේම්් තු ප රරානී්  කටයුතු කළ යුතුය. 

 

 

XV වැනි පරිච්ඡේදය 

තනතුර අතහැර යාම 

 
171. සෑම නිලරරේයකුම විධිමත් පරිදි නිවාඩු අනුමත කරවාේග්න ඇත්නම් මිස අනිවාර්යේය් ම තම රාජ්කාරි 

සඳහා වාර්තා කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

172. ිරසියම් අවස්ථාවකදී නිලරරේයකුට තම ේස වා ස්ථානයට වාර්තා ිරීමට අපහසු ව් ේ්  නම්, ඔහුට 

පැවී ඇති රාජ්කාරි ඉටු කරවා ග්ැනීම සඳහා විකේප ක රියාමාර්ග් ේයොදා ග්ත හැිර වන අයුරි්  එම ේනොපැමිණීම 

පිළිබඳව කේේේලා ඇතිව නියමිත බලරරයාට ද් වා විධිමත් පරිදි නිවාඩු අනුමත කරවා ග්ැනීම එම 

නිලරරයාේේ වග්කීම ව් ේ් ය. එතකුදු වුවත් ිරසියම් නිලරරේයකුට, නිවාඩු අනුමත කරවා ග්ැනීමිර්  

ේතොරව, ේනොවැලැක්විය හැිර ේහ තුවක් මත රාජ්කාරි සඳහා වාර්තා ිරීමට අපහසු වන අවස්ථාවකදී, එම 

දිනේ  ඔහුේේ රාජ්කාරිය ආරම්භ ිරීමට නියමිතව තිබූ ේේලාේේ සිට පැය 24 ක කාලයක් තුළ කුමන 

ආකාරයිර්  ේහෝ ඒ පිළිබඳව ආයතන ප රරාන ේවත දැනුම් දීම එම නිලරරයාේේ වග්කීම ව් ේ් ය. 

 

173. ඉහත 172වන වග්් තිේයහි සඳහ්  පරිදි ආයතන ප රරාන ේවත ේනොද් වා රාජ්කාරියට වාර්තා ේනොකර 

සිටින නිලරරේයකු සිය තනතුර අතහැර ගියාේස  සැලේක් ේ් ය. ඒ අනුව ඒ බව නිලරරයා ේවත ලියාපදිාංචි 

තැපෑේල්  අාංක 12 පරිශිෂට්ය ප රකාරව වහාම ද් වා යැවීම, නිලරරයාේේ පත් ිරීම් බලරරයාේේ ේහෝ 

ේදපාර්තේම්් තු ප රරානේේ ේහෝ ආයතන ප රරානේේ ේහෝ පරිපාලන බලරරයාේේ ේහෝ වග්කීම ව් ේ් ය. 

පත්ිරීම් බලරරයා හැර ේවනත් බලරරේයකු විසි්  එම ද් වා යැවීම කරන ලද කේහි, එහි පිටපත් පත්ිරීම් 

බලරරයා ේවත හා අේනකුත් අදාළ බලරරය්  ේවත ේයොමු ිරීමටද ක රියා කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

174. ඉහත 173 වන වග්් තිේයහි සඳහ්  විධි විරාන ප රකාරව තනතුර අතහැර ගිය නිලරරේයකු ේවති්  පහත  

175 වන වග්් තිේයහි සඳහ්  අවස්ථාව් හිදී හැර එේස  තනතුර අතහැර යාම සම්බ් රේය්  නිදහසට කරුණු 

විමසීමක් ේහෝ ඔහු ේවත ේචෝදනා පත රයක් නිකුත් ිරීමක් ේහෝ ේනොකල යුතු ව් ේ් ය. 

175. තනතුර අතහැර යාේම් නිේේදනය නිකුත් කළ දින සිට මාස තුනක කාලයක් ඇතුළත, එේස  තනතුර 

අතහැර ගිය තැනැත්තා විසි්  තම්  රාජ්කාරියට වාර්තා ේනොිරීම පිළිබඳව ේහ තු සිය කැමැත්ේත් ම, ලිඛිතව 

තම්  පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ේයදී සිටි කාලේයහි තම් ේේ විනය බලරරයා ේවත දක්වා සිටියේහොත්, 

අදාළ විනය ීතී් ට අනුකූලව විනය බලරරයා එම ේහ තු සලකා බැලිය යුතු ව් ේ් ය. ඉ්  අනතුරුව 

ේකෝ ේේසි ේහෝ දඬුවම් සහිතව ේහෝ රහිතව ේහෝ ඔහු නැවත තනතුේරහි පිහිටුවීමට ේහෝ නැත්නම් තනතුේරහි 

පිහිටුවීම ප රතික්ේෂ ප ිරීමට විනය බලරරයාට බලය ඇත්ේත්ය. විනය බලරරයා විසි්  ග්නු ලැබූ තීරණයට 

පදනම් වූ ේහ තු සාරක සවිස්තරවත්, නිවැරදිවත්, පැහැදිළිවත් අදාළ ේග්ොනුේවහි සටහ්  කර තැබිය යුතු 

ව් ේ් ය. තවද තම තීරණය එම තැනැත්තා ේවත විධිමත්ව ද් වා යැවීමට ද විනය බලරරයා ක රියා කළ යුතු 
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ව් ේ් ය.  විනය බලරරයාේේ එම තීරණේය්  සෑහීමටකට පත් ේනොවන තැනැත්ේතකුට වයඹ පළාත් සභාේේ 

විනය කාර්ය සාංග්රහය අනුව අභියාචනා කල හැක්ේක්ය. 

 

 

XVI වැනි පරිච්ඡේදය 

ඡසේවය දීර්ඝ කිරීම හා විශ් රාම ගැන්වීම 

 
176. නිලරරේයක්, වි  රාම ග්ැ් වීම රජ්ේ  හා අධිකරණ නිලරරය් ේේ (වි  රාම ග්ැ් වීේම් ) ආඥපා පනතද ඒ 

යටේත් පනවන ලද වයවස්ථාද, වි  රාම වැටුප්ත  වයවස්ථා සාංග් රහයද  අමාතය මණ්ඩලය විසි්  ග්නු ලබන 

ප රතිපත්තිමය තීරණ හා පළාත් සභාවට අදාල කරග්් නා ලද රාජ්ය පරිපාලන චක්රේේඛ යටේත්ද පාලනය 

ව් ේ් ය. 

 

177. වි  රාම වැටුප්ත  වයවස්ථා සාංග් රහේ  14 වන වග්් තිේයහි සඳහ්  විේ  ෂ ේස වක කාණ්ඩ වලට ඇතුළත් 

ේනොවන විරාම වැටුප්ත  අරයක්ෂ ජ්නරාේ විසි්  විරාම වැටුප්ත  හිමි නිලරාරිේයකු ේලස පිළිග්නු ලබන පළාත් 

සභා රාජ්ය ේස වේ  වසර 20 ක ේස වා කාලයක් සම්ූරර්ණ කර ඇති නිලරරේයකුට ස්වකීය අභිමතය පරිදි 

ේස වේය්  වි  රාම ග්තහැිර ව් ේ් ය. එතකුදු වුවත් ඔහුට වි  රාම වැටුප්ත  හිමි ව් ේ්  වයස අවුරුදු 55 සම්ූරර්ණ 

වන දිනේ  සිට පමණක් ව් ේ් ය. 

 

178. රජ්ේ  නිලරරය් ේේ (වි  රාම ග්ැ් වීේම්) ආඥපා පනේත් විධි විරාන වලට යටත්ව නිලරරේයකුේේ 

දවකේපික වි  රාම ග්ැ් වීේම් වයස අවුරුදු 55 ක් වන අතර අනිවාර්ය වි  රාම ග්ැ් වීේම් වයස අවුරුදු 60 ක් 

ව් ේ් ය. 

 

179. වාර්ෂිකව ේස වා දීර්ඝ ිරීමිර්  ේතොරව වයස අවුරුදු 60 දක්වා ේස වේ  ේයදී සිටීමට නිලරරේයකුට 

හැිරයාව ඇත්ේත්ය. එතකුදු වුවත් වයස අවුරුදු 55 සම්ූරර්ණ වූ විට දී ේහෝ ඉ් පසු අවස්ථාවකදී ේහෝ අනිවාර්ය  

වි  රාම ග්ැ් වීේම් වයසට එළමටම නිසා ේහෝ නිලරරේයකු පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේය්  වි  රාම ග්ැනීමට අදහස් 

කර් ේ්  නම්, තමා වි  රාම ග්ැනීමට අේප්ත ක්ෂිත දිනට අවම ව ේය්  මාස හතරකට ේපර ලැේබන ේස  එම 

ඉේලීම තම පත් ිරීම් බලරරයා ේවත විධිමත්ව හා ලිඛිතව ඉදිරිපත් ිරීමට එම නිලරරයා ක රියා කළයුතු 

ව් ේ් ය. එතකුදු වුවත්, 

I. නිලරරයාට එේරහිව විනයානුකූල කටයුතු සිදු ේකේරමි්  පවතින විේටකදී ේහෝ 

විනයානුකූල කටයුතු ිරීමට අදහස් කර ඇති විටක දී ේහෝ නිලරරයා වි  රාම ග්ැ් විය යුත්ේත් 

වි  රාම වැටුප්ත  වයවස්ථා සාංග් රහේ  12 වන වග්් තියට යටත් ේකොට ව් ේ් ය. පළාත් සභා 

රාජ්ය ේස වේ  නිලරරය්  වි  රාම ග්ැ් වීම සඳහා ඉේලීම කරන අවස්ථාව් හිදී ේමම කරුණු 

පත් ිරීම් බලරරයාේේ අවරානයට ේයොමු ිරීම ේදපාර්තේම්් තු ප රරානේේ හා/ේහෝ 

ආයතන ප රරානේේ වග්කීම ව් ේ් ය. 

 

II. පත් ිරීම් බලරරයා විසි්  නිලරරේයකුේේ වි  රාම ග්ැ් වීම අනුමත ිරීේම්  අනතුරුව, 

විනයානුකූලව ක රියා කළයුතු වන වරදක් නිලරරයා විසි්  සිදු කර ඇති විේටක, එම කරුණු 

වි  රාම ග්ැ් වීම බලාත්මක වීමට ේපර පත් ිරීම් බලරරයාේේ අවරානයට ේයොමු කළ ේහොත්, 

එවිට සාමානය වි  රාම ග්ැ් වීම  වි  රාම වැටුප්ත  වයවස්ථා සාංග් රහේ  12 වන වග්් තියට යටත් 

වි  රාම ග්ැ් වීමක් ේලසට පරිවර්තනය ිරීමට හා එම නිේයෝග්ේ  පිටපතක් නිලරරයා ේවත 

ලබා දීමට ේහෝ ලැබීමට සැලැස්වීමට ේහෝ පත් ිරීම් බලරරයා ක රියා කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

III. නිලරාරියාට එේරහිව පවත්නා විනයානුකූල පියවර ේනොමැති වීම හා විනයානුකූල කටයුතු 

ිරීමට අදහසක් ේනොමැති වීම යන කරුණු මත, පත්ිරීම් බලරරයා විසි්  නිලරරේයකු 

සාමානය පරිදි වි  රාම ග්ැ් වීම අනුමත කර ඇති විටක, එවැනි විනයානුකූල පියවර 

නිලරාරියාට එේරහිව ග්නිමි්  පවතින බව ේහෝ ග්ැනීමට අදහස් කර ඇති බව ේහෝ එම 

සාමානය පරිදි වි  රාම ග්ැ් වීම අනුමත කළ දිනට පසුව හා වි  රාම ග්ැ් වීම බලාත්මක වන 
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දිනට ේපරාතුව පත් ිරීම් බලරරයාේේ අවරානයට ේයොමු කළේහොත් එම සාමානය වි  රාම 

ග්ැ් වීම  වි  රාම වැටුප්ත  වයවස්ථා සාංග් රග්ේ  12 වන වග්් තියට යටත් වි  රාම ග්ැ් වීමකට 

පරිවර්තනය ිරීමට හා එම නිේයෝග්ේ  පිටපතක් නිලරරයා ේවත ලබා දීමට ේහෝ ලැබීමට 

සැලැස්වීමට ේහෝ පත්ිරීම් බලරරයා ක රියාකළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

 

180. නිලරරේයකුට වයස අවුරුදු 60 දක්වා පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිරත වීමට හැිර ව් ේ් ය. එතකුදු 

වුවත්  

 

I. වයස අවුරුදු 55 සිට 60 අතර කාලේ දී නිලරරයාේේ අභිමතය පරිදි මාස 03ක කේදීමක් 

කර විරාම යෑේම් අයිතිය නිලරාරියාට ලබාදිය යුතු ව් ේ් ය. 

II. කාර්යක්ෂමතාවය හා කාර්යසාරනය සතුටුදායක ේනොවන පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  

නිලරරේයකු හට වයස අවුරුදු 57්  ඔබ්බට ේස වය ිරීමට අවස්ථාව ලබාේනොදීමට පත්වීම් 

බලරරයා තීරණය කර් ේ් නම් ඊට එේරහිව නිලරරයාට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් ිරීමට 

අවස්ථාවක් සැලේසන ආකාරේය්  මාස 6ක කේදීමිර්  පසුව විරාම ග්ැ් වීේම් බලය 

පත්වීම් බලරාරිේයකු සතු ව් ේ් ය. 

 

 

181. ඉහත 179(II) උප වග්් තිේයහි ේකේස  සඳහ්  වුව ද, ිරසියම් නිලරරේයකුේේ වි  රාම වැටුප්ත  හිමිකම් 

තහවුරු කර ග්ැනීමට අව ය අවුරුදු දහයක ේස වා කාලය සම්ූරර්ණ වනුේ  දවකේපිත වි  රාම ග්ැ් වීේම් 

දිනේය්  පසුව හා වයස අවුරුදු 60 සම්ූරර්ණ වීේම් දිනයට ේපරාතුව නම්, නිලරරයාට වි  රාම වැටුප්ත  

අයිතිවාසිකම් හිමි වන ේස  තව දුරටත් ේස වේ  තබා ග්ැනීමට පත් ිරීම් බලරරයා ක රියාිරීම වඩාත් උචිත 

ව් ේ්  ය. එේස  වුව ද, නිලරරයාේේ අවිනය මත ේහෝ රාජ්කාරි යථා පරිදි ඉටු කළ ේනොහැිර ආකාරේ  

කායික ේහෝ මානසික දුබලතාවයිර්  නිලරරයා ේපේලන බව විධිමත්ව පත් කරන ලද දවදය මණ්ඩලයිර්  

තහවුරු කර ඇත්නම් ේහෝ එවැනි පියවරක් මඟි්  ආයතනේ  යහ පැවැත්මට හා රාජ්කාී සාර්ථකව ඉටු 

ිරරිමට බරපතළ බාරා ඇතිව් ේ්  නම් ේහෝ එවැනි අවස්ථාවක දී නියමිත බලරරයා විසි්  නිලරරයා තව 

දුරටත් ේස වේ  තබා ග්ැනීම ප රතික්ේෂ ප ිරරිම පිළිබඳව ේමම වග්් තිේය්  බාරා ඇති ේනොව් ේ්  ය. තව ද 

එවැනි තීරණයක් ග්ැනීමට පාදක වූ සියලු කරුණු නිරවුේව, පැහැදිළිව හා සවිස්තරව ලිපිේග්ොනුේවහි සටහ්  

කර තැබීමටත්, තම තීරණය තහවුරු කරන සියලු සාරක සුරක්ෂිතව තැබීමටත් නියමිත බලරරයා වග් බලා ග්ත 

යුතු ව් ේ්  ය. 

 

182. නිලරරේයක්, වි  රාම ග්ත් විට ඔහුේේ වි  රාම වැටුප දුෂ්කරතාවයිර් , ප රමාදයිර්  හා නිලරරයා පීඩාවට 

පත් ිරීමිර්  ේතොරව ේග්විය හැිරවනු පිණිස, එම  නිලරරයාේේ දවකේපිත වි  රාම ග්ැනීේම් වයස එළමටමට 

යටත් පිරිේසයි්  මාස නවයකට ේපරාතුවවත්, ඔහුේේ ේප ේග්ලික ලිපිේග්ොනුව හා චරියා සටහන අාංග් 

සම්ූරර්ණවත්, නිවැරදිවත්, යාවත්කාලීනවත් සැකසීම හා නිලරරයා වි  රාම ග්් නා දිනය දක්වා එම ක රියාවලිය 

අඛණ්ඩව පවත්වාේග්න යාම අදාළ පරිපාලන බලරරයාේේ හා ේදපාර්තේම්් තු ප රරානේේ වග්කීමක් ව් ේ්  

ය. 

 

183. නිලරරේයක්, පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේය්  වි  රාම ග්් නා දිනට අවම ව ේය්  මාස තුනකට ේපරාතුව 

ඔහුේේ වි  රාම වැටුප්ත  ේග්විමට අදාළ සියලු ලියවිලි වි  රාම වැටුප්ත  අරයක්ෂ ජ්නරාේ ේවත ඉදිරිපත් ිරීමට අදාළ 

පරිපාලන බලරරයා ේහෝ ේදපාර්තේම්් තු ප රරානේේ ේහෝ ආයතන ප රරාන ේහෝ පත් ිරීම් බලරරයා ේහෝ ක රියා 

කළ යුතු ව් ේ්  ය. 

XVII වැනි පරිච්ඡේදය 

උසස් කිරීම්වල දී අනුගමනය කළ යුතු පටිපාටිය 
 

184. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  සෑම උසස් ිරීමක් ම සිදු කළ යුත්ේත් අනුමත ේස වා වයවස්ථාවට ේහෝ බඳවා 

ග්ැනීේම් පටිපාටියට ේහෝ අනුකූලව පමණක් ව් ේ්  ය. ආණ්ඩුකාරවරයා විසි්  අනුමත කරනු ලැබ ඇති 

ේස වා වයවස්ථා ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටි ේහෝ මඟි්  නිලරරය්  උසස් ිරීම සඳහා සලසා ඇති විධිවිරාන 
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වලට අනුකූලව, නියමිත කාල පරිච්ේේද තුළ දී නිලරරය්  උසස් ිරීම පත් ිරීම් බලරරයාේේ වග්කීම 

ව් ේ්  ය. 

 

185. අව ය සුදුසුකම් සපුරා ඇති විට නිතය ව ේය් ම කළ යුතු උසස් ිරීමක දී හැර උසස් ිරීමක් සිදු ිරරිමට 

ේපර අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය තුළ පුරප්ත පාඩුවක්  ඇති බවට සෑහීමකට පත් වීම ද පත් ිරීම් බලරරයාේේ 

වග්කීම ව් ේ්  ය. 

 

186. සතුටුදායක ේස වයක් සම්ූරර්ණ ිරීේම්  ද, ේස වා වයවස්ථාේේ ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිේයහි ේහෝ 

නියම කර ඇති සුදුසුකම් සම්ූරර්ණ ිරීේම්  ද, නිලරරේයකු තම උසස් ිරීම උපයා ග්ත යුතු ව් ේ්  ය. 

I. සතුටුදායක ේස වයක් යනු නිලරරේයකු විසි්  කාර්යක්ෂමව හා අනලස්ව රාජ්කාරිය ඉටු 

ිරීම මඟි්  ද, සමත්විය යුතුව තිබූ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සමත්වීම මඟි්  ද. පත්වීම ස්ථිර 

ිරීම සඳහා අව ය සුදුසුකම් සම්ූරර්ණ ිරීම මඟි්  ද, එම කාලය තුල දී උපයා ග්ත යුතුව 

තිබූ සියලුම වැටුප්ත  වර්රක උපයාේග්න ඇත්තා වූ සහ ඔහු විසි්  දඩුවම් ලැබිය යුතු වරදක් 

සිදුේනොකරන ලේදා වූ කාල සීමාවක් ව් ේ්  ය. 

II. නිලරරයා ේවත ලබාදිය යුතුව තිබූ වාර්ෂික වැටුප්ත  වර්රක නීතයානුකූල ේහ තු මත අත්හිටුවා, 

අඩු ේකොට, නතර ේකොට ේහෝ විලම්භනයේකොට ඇති කාලපරිච්ේේදයක් ේේ නම් එය ද, වැරදි 

පිළිබඳ පළමුවැනි උපේේඛනය යටේත් දඩුවම් ලැබිය හැිර වරදක් සිදුකර ඇති විේටක එම 

වරද සිදු කරනු ලැබූ දින සිට වසර තුනක කාලයක් ද සහ වැරදි පිළිබඳ ේදවන උපේේඛනය 

යටේත් දඩුවම් ලැබිය හැිර වරදක් සිදුකර ඇති විේටක එම වරද සිදු කරනු ලැබූ දින සිට එක් 

වසරක කාලයක් ද සතුටුදායක ේස වා කාලය ග්ණනය ිරීේම් දී බැහැර කළ යුතු ව් ේ්  ය. 

 

187. උසස් ිරීම් සඳහා අව ය සුදුසුකම් සපුරා ග්ැනිමට නිලරරය්  හට අවස්ථා සලසා දීම පිණිස ඒ හා 

සම්බ් ර විභාග්, වෘත්තීය පීක්ෂණ හා සම්මුඛ පීක්ෂණ ආදිය නිසි කලට පැවැත්වීම පත් ිරීම් 

බලරරය් ේේ හා පරිපාලන බලරරය් ේේ වග්කීම ව් ේ්  ය. 

 

188. ඉහත 27වන වග්් තිේ  ේකේස  සඳහ්  වුවද ිරසියම් ේස වාවක ේර ණිේය්  ේර ණියට උසස් ිරීම 

පිළිබඳව තීරණය, ිරසියම් ේනොවැළැක්විය හැිර ේහ තුවක් මත ප්රමාද වී ග්නු ලබන අවස්ථාවක දී ිරසියම් පළාත් 

සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරේයකු ේස වේ  ේයදී ේනොසිටි් ේ්  වුව ද, වි  රාම ේග්ොස් ඇත්ේත් වුව ද, මිය ේග්ොස් 

ඇත්ේත් වුව ද, එම ප රමාදය පිළිබඳව අදාළ නිලරරයා ිරසිදු ආකාරයිර්  වග්ිරව යුතු ේනොවන බව පත් ිරීම් 

බලරරයාට ේපනීයන කේ හී, එම උසස් ිරරිම සම්බ් රේය්  අදාළ හිමිකම් පීක්ෂා ිරීේම්  පසුව එම 

නිලරරයා නියමිත දිනට අදාළ උසස් ිරරිම් සඳහා අව ය සියලු සුදුසුකම් සම්ූරර්ණ කර තිබූ බව තහවුරු 

ව් ේ්  නම් එම නියමිත දිනේ  සිට බලපැවැත්ේවන පරිදි එම නිලරරයාට උසස් වීම ලබා දීමට පත් ිරීම් 

බලරරයා ක්රියා කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

189. ේස වා වයවස්ථාේේ ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිේයහි ේහෝ විධිවිරාන දක්වා ඇති ආකාරයටම මිස ේවනත් 

ආකාරයකට ේහෝ බාහිර බලපෑම් මත ේහෝ උසස් ිරීම් සිදු ේනොකරන බවට නිලරරය්  තුල වි ්වාසයක් ජ්නිත 

වන ආකාරේය්  උසස් ිරීම් ක රියාවලිය විනිවද භාවේය්  යුතුව පවත්වාේග්න යා යුතු ව් ේ්  ය. 

 

190. උසස් ිරීම් සඳහා අනුමත ේස වා වයවස්ථාවට ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටියට ේහෝ අනුකූලව පවත්වනු 

ලබන විභාග් වල දී, පීක්ෂණ වල දී හා සම්මුඛ පීක්ෂණ වල දී ලකුණු ලබා දීමට ඇති විට, එේස  ලකුණු ලබා 

දීේම් ක රමය උසස් ිරීම් සඳහා අයැදුම්පත් කැඳවන දැ් වීේමහි සඳහ්  කළ යුතු ව් ේ්  ය. 

 

191. ේමම කාර්ය පරිපාටික ීතී් හි VII වැනි පරිච්ේේදේයහි දක්වා ඇති “පත් ිරීම් සම්බ් ර ේපොදු 

ේකෝ ේේසි” අදාළ වන ආකාරයට උසස් ිරරිම් සම්බ් රේය් ද අදාළ කර ග්ත යුතු ව් ේ්  ය. 

 

 

XVIII වැනි පරිච්ඡේදය 
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ස්ථාන මාරු කිරීම් පිළිබඳ ඡකොන්ඡේසි 
  

 

192. වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  සෑම නිලරාරිේයකුම හා වයඹ පළාත් සභාවට අ් තර්ග් රහනය කරනු 

ලැබූ සෑම නිලරාරිේයකුම ස්ථාන මාරු ිරීම්වලට යටත්ව් ේ්  ය. 

 

193. ඉහත 192 හි සඳහ්  ස්ථාන මාරුවීම් කළ හැක්ේක් ආණ්ඩුකාරවරයා විසි්  ේහෝ වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය 

ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව විසි්  ේහෝ බලය අභිනිේයෝජිත බලරාී්  විසි්  ේහෝ පමණක් ව් ේ්  ය. 

 

194. නිලරරේයක් ස්ථාන මාරු කරනු ලබ් ේ්  අවස්ථාේවෝචිත පරිදි පහත සඳහ්  අරමුණු සියේලම ේහෝ 

ඉ්  ිරහිපයක් ේහෝ ඉ්  එකක් ේහෝ සපුරා ග්ැනීම සඳහා ව් ේ්  ය. 

I. ආයතනයක පවත්නා පුරප්ත පාඩුවක් පිරවීම. 

II. ආයතනයක පරිපාලන අව යතා සපුරා ලීම. 

III. ආයතනේ  කාර්යක්ෂමතාව හා එලදායිතාව ප රවර්රනය ිරීම. 

IV. විනයානුකූල ක රියාවලියක අව යතා ඉටු ිරීම. 

V. විනය නිේයෝග්යක් ක රියාත්මක ිරීම. 

VI. නිලරරයාට පුළුේ ක්ේෂ ත රයක අත්දැකීම් ලබා ග්ැනීමට අවස්ථාවක් සලසා දීම. 

VII. නිලරරයාේේ වෘත්තීය සාංවර්රනයට හා හැිරයාව්  ප රවර්රනයට අවස්ථාවක් සලසා දීම. 

VIII. නිලරරයාේේ ේප ේග්ලික දුෂක්රතාව් ට සහන සලසා දීම. 

ේකේස  ේවතත් හැිර සෑමවිටම ේමහි II සිට VIII දක්වා වූ ේහ තූ්  මත ස්ථාන මාරු ිරීේම්දී අදාල ආයතනේ  

පුරප්ත පාඩුවක් පැවතීම  අතයාව ය ව් ේ් ය. 

 

195. ස්ථාන මාරු පහති්  සඳහ්  කර ඇති පරිදි සිේ ආකාර ව් ේ්  ය. 

I. වාර්ෂිකව කරනු ලබන ස්ථාන මාරු. 

II. ේස වා අව යතා මත කරනු ලබන ස්ථාන මාරු. 

III. විනය ේහ තු මත කරනු ලබන ස්ථාන මාරු. 

IV. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරය් ේේ ඉේලීම මත කරනු ලබන අේනයොනය ස්ථානමාරු. 

 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටු 

196. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සම්බ් රේය්  පහත සඳහ්  වග්් තිවල නියම ේකොට ඇති කාල සීමා අනුග්මනය 

ිරීමට බලය අභිනිේයෝජිත බලරරය්  හැිර සෑම ප රයත්නයක්ම දැරිය යුතු ව් ේ්  ය. එේස  වුව ද, වාර්ෂික 

ස්ථාන මාරු සම්බ් රව කරන ලද නියමය්   හුේදක්ම, යුක්තිය ඉටුවීමට බාරාවක් ේනොවන ආකාරේය්  එකී 

සීමා ේනොපිළිපැද තිබීේම් ේහ තුව මත නිර්බල ේනොව් ේ්  ය. 

 

197. වාර්ෂිකව සිදු කරනු ලබන ස්ථාන මාරු පිළිබඳව ේයෝජ්නා ලබා ග්ැනීම සඳහා බලය අභිනිේයෝජිත 

බලරරයා විසි්  ේදපාර්තේම්් තු තුළ හා අමාතයාං ය තුළ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටු ජුනි මස 01 වැනි දිනට 

ේපර පිහිටුවිය යුතු ව් ේ් ය. ප රරාන ේේකම් ේවත ස්ථාන මාරු ිරීමට බලය පවරා ඇති නිලරරය්  

සම්බ් රේය්  වන වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටු ප රරාන ේේකම් විසි්  පිහිටුවිය යුතු ව් ේ්  ය. එහි සාංයුතිය 

පහත සඳහ්  පරිදි ව් ේ් ය. 

 

I. නිේයෝජ්ය ප්රරාන ේේකම්වරේයකු ේහෝ සහකාර ප්රරාන ේේකම්වරේයකු 

II. ේවනත් අමාතයාාං යක ේහෝ ේදපාර්තේම්් තුවක ේජ්යෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිලරාරිේයකු  

III. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුේේ විෂය පථයට අයත් වන නිලරර කණ්ඩායම් වලට හා ේස වාවට අයත් 

පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරය් ේග්්  අවම ව ේය්  15% ක නිේයෝජ්නයක් සහිත ආයතන 
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සාංග්රහේ  XXV වන පරිච්ේේදේ  විධිවිරානය් ට අයත් ව් නා වූ සෑම වෘත්තිය සමිතියක් විසි් ම 

නම් කළ නිේයෝජිතේයක්, 

 

198. වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ිරසියම් ේදපාර්තේම්් තුවක ේහෝ අමාතයාං යක ේහෝ ේස වේ  නිරත 

වන එක් එක් ේස වාව් ට ේහෝ නිලරර කාණ්ඩ වලට ේහෝ අයත් පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරර සාංඛයා 

ේව්  ේව්  ව ේය්  ග්ත් කල 25 ේදේනකුට වැ හවන අවස්ථා වල දී ඒ ඒ ේස වාව්  සඳහා ේහෝ නිලරර 

කාණ්ඩ සඳහා ේහෝ ේවන ේවනම ස්ථාන මාරු කමිටු පිහිටුවීමට බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා ක රියා කළ යුතු 

ව් ේ්  ය. එේස  වුව ද ේදපාර්තේම්් තුවක් ේහෝ අමාතයාං යක් ේහෝ තුළ පවත්නා විේ  ෂ තත්ත්ව මත 25 

ේදේනකුට වඩා අඩු නිලරර සාංඛයාවක් සඳහා වුව ද වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුවක් ස්ථාපනය ිරීම සඳහා තම 

අභිමතය පරිදි ක රියා ිරීමට බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයාට හැිර ව් ේ්  ය. 

 

199. ේදපාර්තේම්් තුවක ේහෝ අමාතයාං යක ේහෝ පිහිටුවනු ලබන වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුවක සාංයුතිය 

පහත සඳහ්  පරිදි ව් ේ්  ය. 

 

I. අදාළ ේදපාර්තේම්් තුේේ ේහෝ අමාතයාං ේ  ේහෝ අදාළ නිේයෝජ්ය ප රරානිේයක් ේහෝ 

සහකාර ප්රරානිේයක් ේහෝ එවැනි තනතුරක් ේනොමැති අවස්ථාවක දී එම ේදපාර්තේම්් තුේේ 

ේහෝ අමාතයාං ේ  ේහෝ ේජ්යෂ්ඨතම මාණ්ඩලික නිලරාරිේයක්, 

II. අදාළ ේදපාර්තේම්් තුේේ ේහෝ අමාතයාං ේ  ේහෝ අදාළ ආයතන කටයුතු භාර ේජ්යෂ්ඨ 

නිලරරේයක්, 

III. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුේේ විෂය පථයට අයත් වන නිලරර කණ්ඩායම් වලට හා ේස වාවට 

අයත් පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරය් ේග්්  අවම ව ේය්  15% ක නිේයෝජ්නයක් 

සහිත ආයතන සාංග්රහේ  XXV වන පරිච්ේේදේ  විරවිරානය් ට අයත් ව් නා වූ සෑම 

වෘත්තිය සමිතියක් විසි් ම නම් කළ නිේයෝජිතේයක්, 

 

200. පහත සඳහ්  අවස්ථා වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුවක විෂය පථයට ඇතුළත් ේනොව් ේ් ය. 

I. ේස වා ස්ථානේ  ේවනසක් සිදු ේනොවන පරිදි ිරසියම් පළාත් සභා ආයතනයක සිදු කරනු 

ලබන අභය් තර අනුයුක්ත ිරීම්; 

II. විනය නිේයෝග්යක් මත ේහෝ විනයානුකූල ිර රයා මාර්ග්යක අව යතාව මත ේහෝ කරනු ලබන 

ස්ථාන මාරු; 

III. ේස වා අව යතා මත සිදු කරනු ලබන ස්ථාන මාරු; 

IV. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරය් ේේ ඉේලීම මත කරනු ලබන සුහද ස්ථාන මාරු; 

 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ප රතිපත්ති හා පටිපාටි 

 

201. බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා විසි්  වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටු වල අදහස් සැලිරේලට ග්නිමි්  ද, තම 

අමාතයාාං ේ  ේහෝ ේදපාර්තේම්් තුේේ ේහෝ රාජ්කාරි අව යතා පදනම් ේකොට ග්නිමි්  ද, ඒ ඒ ේස වාවල 

ේස වා වයවස්ථාව් හි හා ඒ ඒ තනතුරුවල බඳවා ග්ැනීම් පටිපාටි වල දැක්ේවන ේකෝ ේේසි සැලිරේලට 

ග්නිමි්  ද, ජුනි මස 15 දිනට ේපර එම ේදපාර්තේම්් තුේේ ේහෝ අමාතයාාං ේ  වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ප රතිපත්ති 

හා පටිපාටි සකස් කර ග්ත යුතු ව් ේ් ය. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සඳහා අයැදුම් පත් කැඳවන අවස්ථාේේදී එම 

ප රතිපත්ති හා පටිපාටි අදාළ සියලුම නිලරරය් ට දැන ග්ැනීමට ද සැලැස්විය යුතු ව් ේ් ය. 

 

202. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ප රතිපත්ති හා පටිපාටි සැකසීේම්දී බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා පහත සඳහ්  

කරුණු ද සැලිරේලට භාජ්නය කළ යුතු ව් ේ් ය. 

I. නිලරරයකු ිරසියම් ේස වා ස්ථානයක ේස වය කර ඇති කාල පරිච්ේේද; 

II. ේස වා ස්ථානවල භූේග්ෝලීය පිහිටීම හා ඒ මත නිර්මාණය වී ඇති පහසුකම් හා දුෂ්කරතා; 

III. ේස වා ස්ථානවල පවත්නා නීතයානුකූල අතිේර්ක මුලයමය ප රතිලාභ, ේවනත් ප රතිලාභ හා 

වරප රසාද; 
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IV. රාජ්කාරි අව යතාවලට බාරා ේනොවන ආකාරේය්  නිලරරයකුට සහනයක් සලසා දීමට 

පදනම් කර ග්ත යුතු යැයි සැලිරය හැිර එම නිලරරයා හා ඔහුේේ පවුේේ සාමාජිකය්  හා 

බැඳී පවත්නා ේප ේග්ලික කරුණු 

V. නිලරරයකු එකම ේස වා ස්ථානයක දිගු කාලයක් අඛණ්ඩ ේස වය ිරීම මගි්  ේහෝ එකම 

රාජ්කාරියක් දිගුකලක් අඛණ්ඩව ඉටු ිරීම මගි්  ේහෝ සිදු විය හැිර විෂමාචාර ිර රයා 

වළකාලීම; 

VI. තම දැනුම හා කුසලතා පුළුේ ක්ේෂ ත රයක් තුළ වර්රනය කර ග්ැනීමට නිලරරයාට අවස්ථාව 

සලසා දීම; 

VII. බාරාවලි්  හා දුෂක්රතාවලි්  ේතොරව ේදපාර්තේම්් තුේේ අමාතයාාං ේ  ේහෝ කාර්යය්  

ඉටුකර ග්ැනීේම් අව යතාව. 

 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සඳහා අයැදුම්පත ර කැඳවීම 

 

203. බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා විසි්  තමනට අදාළ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරය්  ේවති්  

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයැදුම්පත ර කැඳවීම පිළිබඳ දැ් වීම ජුනි මස 30 වැනි දිනට ේපර නිකුත් කළ යුතු 

ව් ේ් ය. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සඳහා වන අයැදුම්පත ර ජුලි මස 31 වැනි දිනට ේහෝ එදිනට ේපර තම්  ේවත 

ඉදිරිපත් කළ යුතු බව ඔහු විසි්  එම දැ් වීේමහි සඳහ්  කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

204. බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා ේවත ලැේබන වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයැදුම් පත ර අේග්ෝස්තු මස 10 වැනි 

දිනට ේපර අදාළ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුවට භාර දීමට ිර රයා කළ යුතු ව් ේ් ය.  

 

ඡයෝජිත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු දැනුම් දීම 

205. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුව විසි්  සිය ේයෝජ්නා ඉදිරිපත් ිරීේම්දී බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා විසි්  

සකස් කරන ලද වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ප රතිපත්තිය හා පටිපාටි ද, ේමම පරිච්ේේදේයහි සඳහ්  ප රතිපාදන ද 

සැලිරේලට ග්ත යුතු ව් ේ් ය. 

 

206. සෑම වර්ෂයකම අේග්ෝස්තු මස 31 වැනි දිනට ේපර වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුව විසි්  තම වාර්ෂික 

ස්ථාන මාරු ේයෝජ්නා  බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා ේවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් ිරීමට ිර රයා කළ යුතු ව් ේ් ය. 

තම්  විසි්  කරනු ලබන ේයෝජ්නා වලට පදනම් වු ේහ තු යථා පරිදි වාර්තා ග්ත ිරීම වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

කමිටුේේ වග්කීම ව් ේ් ය. 

 

207. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුේේ ේයෝජ්නා ලද විග්ස සැප්ත තැම්බර් මස 15 වැනි දිනට ේපර ේයෝජිත වාර්ෂික 

ස්ථාන මාරු පිළිබඳ දැ් වීම නිකුත් ිරීමට බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා ිර රයා කළ යුතු ව් ේ් ය. එම 

දැ් වීේමහි සඳහ්  ේයෝජිත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු වලි්  අතෘප්ත තියට පත් වන නිලරරය්  විසි්  බලය 

අභිනිේයෝජිත බලරරයා ේවත කරුණු ඉදිරිපත් ිරීම සිදු කළ යුතු අවසාන දිනය ද, එම දැ් වීේමහි සඳහ්  කළ 

යුතු ව් ේ් ය. එේස  වුව ද කරුණු ඉදිරිපත් ිරීම සඳහා වන උපරිම කාලය නිවාඩු දිනය්  ද ඇතුළුව දින 14 

කට වඩා වැ හ ේනොවිය යුත්ේත්ය. 

 

208. තම් ට අදාළ ේයෝජිත වාර්ෂික ස්ථාන මාරුව සම්බ් රේය්  කරුණු දැක්වීමට අව ය නිලරරයකු විසි්  

එම කරුණු දැක්වීම අාංක 13 පරිශිෂ්ටය ප රකාරව ආයතන ප රරාන මගි්  ේහෝ ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන මගි්  

ඉහත කී දැ් වීේමහි සඳහ්  අවස්  දින ේහෝ ඊට ේපර බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා ේවත ලැේබන පරිදි 

ඉදිරිපත් කළ යුතු ව් ේ් ය. අව යයැයි සිත් ේ්  නම් එම කරුණු දැක්වීේමහි පිටපතක් බලය අභිනිේයෝජිත 

බලරරයා ේවත ඍජුවම ේයොමු ිරීමට ද අදාළ නිලරරයාට අවසරය ඇත්ේත්ය. අදාළ නිලරාී්  ේවති්  තම්  

ේවත ලැේබන කරුණු දැක්වීම් නියමිත දිනට ේහෝ එදිනට ේපර බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා ේවත ේයොමු 

ිරීම අදාළ පරිදි ේදපාර්තේම්් තු ප රරානේේ ේහෝ ආයතන ප රරානේේ ේහෝ වග්කීම ව් ේ් ය. 

 

 



34 
 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ඡයෝජනා සමාඡලෝචන කමිටුව 

209. ඉහත 208 වග්් තිය ප රකාරව ලැේබන කරුණු දැක්වීම මත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ේයෝජ්නා සමාේලෝචනය 

ිරීම සඳහා වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සමාේලෝචන කමිටුවක් බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා විසි්  සැප්ත තැම්බර් මස 

15 වැනි දිනට ේපර පත් කළ යුතු ව් ේ් ය. එකී කමිටුවට ප්රරාන ේේකම් කාර්යාලේ   අමාතයාාං යක හා  

ේදපාර්තේම්් තුවක ේස වේයහි නියුතු ේජ්යෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිලරාී්  තිේදේනකු බලය අභිනිේයෝජිත 

බලරරයා විසි්  පත් කල යුතු අතර   ඔවු්  අතරි්  වඩාත් ේජ්යෂ්ඨ නිලරරයා එහි සභාපති ව ේය්  පත් කළ 

යුතු ව් ේ් ය. 

ම ට අමතරව වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුේේ විෂය පථයට අයත් වන නිලරර කණ්ඩායම් වලට හා ේස වාවට 

අයත් පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරය් ේග්්  අවම ව ේය්  15% ක නිේයෝජ්නයක් සහිත ආයතන 

සාංග්රහේ  XXV වන පරිච්ේේදේ  විධිවිරානය් ට අයත් ව් නා වූ සෑම වෘත්තිය සමිතියක් විසි් ම නම් කළ 

නිේයෝජිතේයක් ද  බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා විසි්  පත් කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

210. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ේයෝජ්නා සමාේලෝචන කමිටුව විසි්  ඔක්ේතෝබර් මස 15 වැනි දිනට ේහෝ එදිනට 

ේපර ේයෝජිත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සම්බ් රේය්  වන තම ලිඛිත නිර්ේේ   බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා 

ේවත ලැබීමට සැලැස්විය යුතු ව් ේ් ය. එකී නිර්ේේ  සඳහා ේහ තු එම වාර්තාේවහි දැක්වීමට වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු ේයෝජ්නා සමාේලෝචන කමිටුේේ වග්කීම ව් ේ් ය. සිය නිර්ේේ  ඉදිරිපත් ිරීේම්දී බලය අභිනිේයෝජිත 

බලරරයා විසි්  සකස් කරන ලද වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ප රතිපත්ති හා පටිපාටිද, ේමම පරිච්ේේදේයහි සඳහ්  

ප රතිපාදන ද ඔවු්  විසි්  සැලිරේලට ග්ත යුතු ව් ේ් ය. 

 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිඡයෝග නිකුත් කිරීම 

211. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුේේ ේයෝජ්නා සහ සමාේලෝචන කමිටුේේ නිර්ේේ ද සැලිරේලට ේග්න වාර්ෂික 

ස්ථාන මාරු නිේයෝග් නිකුත් ිරීමට බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා ක රියා කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

212. සියළුම වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ිරීම් ජ්නවාරි මස 01 දින සිට බලාත්මක කළ යුතුය. එම නිේයෝග් 

බලාත්මක ිරීමට මාස ේදකකට ේපරාතුව එනම් ේනොවැම්බර් මස 01 දිනට ේපර එකී නිේයෝග් නිකුත් ිරීම 

බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයාේේ වග්කීම ව් ේ් ය. 

 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිඡයෝග ක රියාත්මක කිරීම 

213. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිේයෝග්යක් ලබා සිටින නිලරාරිේයකුට නියමිත දිනේ දී නව ේස වා ස්ථානේයහි 

රාජ්කාී කටයුතු භාර ග්ැනීමට හැිර වන ේස  වර්තමාන ේස වා ස්ථානේය්  ඔහු කේ ේේලා ඇතිව නිදහස් 

ිරීමට ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන ේහෝ ආයතන ප රරාන ේහෝ ක රියා කළ යුතු ව් ේ් ය. එේස ම නියමිත පරිදි, 

නියමිත දිනට නව ේස වා ස්ථානේ  රාජ්කාී සඳහා වාර්තා ිරීම ස්ථාන මාරු නිේයෝග්ය ලද නිලරාරියාේේද 

වග්කීම ව් ේ් ය. 

 

214. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිේයෝග්යක් ලබා ඇති නිලරාරිේයකු තම ආයතනේය්  මුදා හැීම සඳහා ඔහුේේ 

අනුප රාප්ත තිකයා පැමිේණන ේතක් ේනොසිට ඔහුේේ රාජ්කාී කටයුතු ආවරණය ිරීමට තාවකාලික වැඩ 

පිළිේවලක් අභය් තර ව ේය්  ේයොදා ග්ැනීමට ආයතන ප රරාන ක රියා කළ යුතු ව් ේ් ය. අනුප රාප්ත තිකයා 

පැමිේණන ේතක් පමා ේනොේකොට ස්ථාන මාරු නිේයෝග්ය ලද නිලරරයා හට නියමිත දිනේ දී නව ේස වා 

ස්ථානේ  රාජ්කාී සඳහා වාර්තා කළ හැිර වන ආකාරයට තම කාර්යාලේය්  මුදා හැීමට ආයතන ප රරාන 

වග් බලා ග්ත යුතුය. 

 

215. තම කාර්ය මණ්ඩලේ  නිලරරේයකු ේවත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිේයෝග්යක් ලද වහාම ඔහු භාරේ  ඇති 

රාජ්කාරි ලිපිේග්ොනු, ලිපි ේේඛන, රජ්ය සතු අනිකුත් ේේපළ, යතුරු, පරිග්ණක මුරපද හා රාජ්කාී හැඳුනුම් පත 

ආදිය ස්ථාන මාරු නිේයෝග්ය ක රියාත්මක වන දිනයට ප රමාණවත් කාලයකට ේපරාතුව භාර ග්ැනීමට අව ය විධි 

විරාන ේයදීම ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන ේහෝ ආයතන ප රරානියා ක්රියා කළ යුතු ව් ේ් ය. එේස ම තම්  භාරේ  

ඇති එවැනි සියලු දෑ යථා පරිදි භාර දීම සඳහා අව ය විධිවිරාන තම ප රරාන හා සාකච්ඡා කර සලසා ග්ැනීම 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිේයෝග්ය ලද නිලරාරියාේේද වග්කීම ව් ේ් ය 
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216. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිේයෝග්යක් මත නියමිත පරිදි ූරර්ව ේස වා ස්ථානේය්  නිදහස් කරන ලද නමුත් 

නියමිත පරිදි නව ේස වා ස්ථානය ේවත රාජ්කාරි සඳහා වාර්තා ේනොකර සිටින නිලරරයකු සිය කැමැත්ේත්  

තනතුර අතහැර ගියා ේස  සලකා ේමම කාර්ය පරිපාටික ීති සාංග් රහේයහි XV වැනි පරිච්ේේදය ප රකාරව කටයුතු 

ිරීම අදාල පරිදි නව ේදපාර්තේම්් තු ප රරානේේ ේහෝ නව ආයතන ප රරානේේ ේහෝ වග්කීම ව් ේ් ය. ස්ථාන 

මාරු නිේයෝග්යක් ලද නිලරාරියකු අදාල දින සිට තම කාර්යාලේ  තවදුරටත් රඳවා තබා ේනොග්ැනීම ආයතන 

ප රරානී් / ේදපාර්තේම්් තු ප රරානී් / අමාතයාං  ේේකම්වරු් ේේ වග්කීම ව් ේ් ය. 

 

ඡසේවා අවශ්යතා මත කරනු ලබන ස්ථාන මාරු 

217. ේස වා අව යතා පදනම් ේකොටේග්න පහත සඳහ්  කුමන ේහෝ ේහ තුවක් මත පත් ිරීම් බලරරයා විසි්  

නිලරරේයකු ස්ථාන මාරු කළ හැිර ව් ේ් ය.  

I. යම් නිලරරේයකුේේ ේස වය ඔහුේේ වර්තමාන ේස වා ස්ථානයට තවදුරටත් අව ය ේනොවන විේටක;  

II. ේවනත් ේස වා ස්ථානයක රාජ්කාී අව යතා සපුරාලීම සඳහා නිලරරේයකු අව ය වී ඇති විේටක ේහෝ 

අදාල නිලරරයාම අව ය වී ඇති විේටක;  

III. ිරසියම් නිලරරේයකු ඔහු ේස වේ  නියුතුව සිටින ේස වා ස්ථානේයහි තවදුරටත් ේස වේ  ේයදවීම 

පරිපාලනමය ේහ තු මත නුසුදුසු වන විේටක. 

 

218. ේස වා අව යතා මත නිලරරේයකු ස්ථාන මාරු ිරීමට ේපර සතය ව ේය් ම ඉහත 217 වැනි 

වග්් තිේයහි දක්වා ඇති අව යතාවයක් මතුව ඇති බවටත්, එම ස්ථාන මාරු ිරීම ම ළඟ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

ිරීම් සිදු කරන අවස්ථාව දක්වා ප රමාද ිරීමට හැිරයාවක් ේනොමැති බවටත්, බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා 

ේප ේග්ලිකවම සෑහීමකට පත් විය යුතු ව් ේ් ය. 

 

219. මතුව ඇති ේස වා අව යතාවේයහි ස්වභාවය අනුව ේකටි කේ දීමක් සහිතව වුවද නිලරාරියකු ස්ථාන මාරු 

ිරීමට  බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයාට හැිර ව් ේ් ය. 

 

220. ේස වා අව යතාව මත පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරේයකු ස්ථාන මාරු ිරීමට පාදක වූ සියළු 

කරුණු ඉතා පැහැදිලිව අදාල ලිපි ේග්ොනුේේ සටහ්  කර තැබීමට අභිනිේයෝජිත බලරරයා ක රියා කළ යුතු 

ව් ේ් ය. තවද බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා විසි්  එම කරුණු අදාළ නිලරාරියා ේවත ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතු 

ව් ේ් ය. 

 

විනය ඡහේතු මත කරනු ලබන ස්ථාන මාරු 

221. පහත සඳහ්  අවස්ථාවලදී ිරසිදු කේ දීමක් ේනොකර වුවද පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරේයකු විනය 

ේහ තු මත අභිනිේයෝජිත බලරරයා විසි්  ස්ථාන මාරු කළ හැිර ව් ේ් ය. තවද අභිනිේයෝජිත බලරරයා විසි්  

එම ේහ තු අදාල නිලරරයා ේවත ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතු ව් ේ් ය.  

I. අදාල නිලරරයාට එේරහිව පවත්වන ලද විධිමත් විනය පීක්ෂණයක ප රතිඑලයක් ව ේය්  

දඩුවමක් ේලස ස්ථාන මාරු ිරරිමක් සහිත විනය නිේයෝග්යක් නිකුත් කර ඇති විේටක:,  

II. මූලික විමර් නයක් පැවැත්වීේම්  පසු අනාවරණය වී ඇති කරනු මත යම් නිලරරේයකු ේේ 

වැඩ තහනම් ේනොකර් ේ්  වුව ද, එම නිලරාරියා එම ේස වා ස්ථානේයහි තවදුරටත් 

ේස වේයහි ේයදවීම ේනොකළ යුතුව ඇති විේටක:,  

III. මූලික විමර් නයක් ආරම්භ ිරීමට ේපරාතුව ේහෝ මූලික විමර් නයක් පවත්වා ේග්න යන 

අතරතුර ේහෝ අනාවරණය වී ඇති කරුණු මත ේහෝ උේග්තව ඇති තත්ත්වය්  මත ේහෝ 

ිරසියම් නිලරරේයකු තවදුරටත් ඔහුේේ තනතුේරහි ේහෝ අදාල ේස වා ස්ථානේයහි ේහෝ 

ේස වේයහි ේයදවීම මූලික විමර් නයට බාරාවක් විය හැිරයැයි අදහස් කරන විේටක. 

 

 

 

නිලධරයන්ඡේ ඉල්ලීම මත කරනු ලබන සුහද ස්ථාන මාරු 
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222. නිලරරය්  ේදේදේනකු ේහෝ ඊට වැ හ සාංඛයාවක් එක්ව සුහද ස්ථාන මාරු සඳහා කරනු ලබන ඉේලීම් 

පහත සඳහ්  අව යතාව් ට යටත්ව පිළිේග්න, ස්ථාන මාරු නිේයෝග් නිකුත් ිරීමට බලය අභිනිේයෝජිත 

බලරරයා විසි්  ක රියා කළ හැිර ව් ේ් ය. 

I. අදාල නිලරරය්  එකම ේස වයක හා එකම ේර ණියක ේහෝ සමාන තනතුරු වල ේස වේ  

නියුක්ත අය වීම.(අව ය අවස්ථාවලදී එකම ේර ණිය ය් න ේනොසලකා වුවද කටයුතු කළ 

හැිර ව් ේ් ය) 

II. අදාල නිලරරය් ේේ ඉේලීම් සඳහා අදාල පරිදි අදාල ආයතන ප රරානය් ේේ ේහෝ 

ේදපාර්තේම්් තු ප රරානය් ේේ ේහෝ එකඟතාව ලැබී තිබීම. 

III. අදාල නිලරරය්  අතුරි්  ිරසිදු නිලරරේයකු ඔහු ේස වය කරමි්  සිටින ේස වා ස්ථානයට 

විනය ේහ තු මත ස්ථාන මාරු කරන ලදුව විනය නිේයෝග්ේයහි සඳහ්  දඬුවම් කාල සීමාව 

සම්ූරර්ණ කරන ලද අේයකු වීම. 

IV. අදාල නිලරරය්  සියළු ේදනාම තම්  දැනට ේස වය කරමි්  සිටින ේස වා ස්ථාන වල අවම 

ව ේය්  අවුරුදු 02 ක කාලයක්වත් ේස වය කර තිබීම. 

 

ස්ථාන මාරු ක රියාත්මක කිරීඡමන් පසු ගත යුතු පියවර 

223. ිරසියම් නිලරරේයකු ස්ථාන මාරු වී ේග්ොස ්ේදසතියක් ඇතුලත එම නිලරරයා සම්බ් ර පහත සඳහ්  

ලියවිලි නිලරරයාේේ නව ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන ේහෝ නව ආයතන ප රරාන ේහෝ ේවත විධිමත්ව යැවීම ූරර්ව 

ේදපාර්තේම්් තු ප රරානේේ ේහෝ ූරර්ව ආයතන ප රරානේේ ේහෝ වග්කීම ව් ේ් ය. 

I. යාවත්කාලීන කරන ලද චර්යා සටහන සහිත යාවත්කාලීන කරන ලද ේප ේග්ලික ලිපි 

ේග්ොනුව, 

II. නිලරරයාේේ අවස්  වැටුප්ත  වර්රකය ලබා දු්  දිනේ  සිට ස්ථාන මාරු නිේයෝග්ය 

ක රියාත්මක වන දිනය දක්වා කාල පරිච්ේේදය සඳහා ඊළඟ වැටුප්ත  වර්රකය ලබා දීම පිළිබඳ 

තම ලිඛිත නිර්ේේ ය, 

III. නිලරරයාේේ කාර්ය සාරන ඇග්යීම් වාර්තාව, 

IV. නිලරරයාේේ නිවාඩු විස්තර වාර්තාව, 

V. නිලරරයා විසි්  ලබා ග්ත් නිවාඩු දුම්රිය බලපත ර පිළිබඳ වාර්තාව, 

VI. නිලරරයාේේ වැටුප්ත  විස්තර වාර්තාව, 

VII. නිලරරයාේේ ණය ේ  ෂ වාර්තාව, 

VIII. නිලරරයාේේ ේස වා කාලය තුල සිදු කරන ලද සියළු විේේ  ග්ම්  පිළිබඳ විස්තර වාර්තාව, 

IX. නිලරරයා සහභාගී වූ අරයයන පාඨමාලා, වැඩමුළු හා විවිර සම්ම් ත රණ ආදිය පිළිබඳ 

වාර්තාව, 

X. නිලරරයාට සම්බ් ර ේවනත් වැදග්ත් ලිපි ේේඛන. 

 

XIX වැනි පරිච්ඡේදය 

පළාත් සභා රාජය ඡසේවඡේ නිලධරයන් සම්බන්ධඡයන් ඡල්ඛන හා වාර්තා සකස් 

කිරීම 
 

224. සෑම බලය අභිනිේයෝජිත බලරරේයක්ම, සෑම ේදපාර්තේම්් තු ප රරානිේයක්ම හා සෑම ආයතන 

ප රරානිේයක්ම තම් ේේ විෂය පථයට ඇතුලත් වන සියළුම නිලරරය්  පිළිබදව අදාල සියලු ේතොරතුරු 

ඇතුළත් පහත සඳහ්  ේේඛන, පහත සඳහ්  පරිශිෂ්ට ප රකාරව අඛණ්ඩව හා යාවත්කාලීනව පවත්වා ග්ත යුතු 

ව් ේ් ය. 

පවත්වා ගත යුතු ඡල්ඛනය                   

පරිශිෂ්ටය 

I. පත් ිරීම් හා උසස් ිරීම් සම්බ් ර ේේඛනය  -       (අාංක 14 පරිශිෂ්ටය) 

II. ේස වේය්  පහ කළ නිලරරය්  සම්බ් ර ේේඛනය -    (අාංක 15 පරිශිෂ්ටය) 

III. ේස වේය්  ඉේලා අස් වූ නිලරරය්  සම්බ් ර ේේඛනය -     (අාංක 17 පරිශිෂ්ටය) 

IV. තනතුර අතහැර ගිය නිලරරය්  සම්බ් ර ේේඛනය -     (අාංක 17 පරිශිෂ්ටය) 
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V. වැඩ තහනම් කර ඇති හා අනිවාර්ය නිවාඩු ග්් වා ඇති නිලරරය්  සම්බ් ර ේේඛනය -  (අාංක 18 පරිශිෂ්ටය) 

VI. වි  රාම ග්් වනු ලැබූ නිලරරය්  සම්බ් ර ේේඛනය -     (අාංක 19 පරිශිෂ්ටය) 

VII. තාවකාලිකව ේහෝ ස්ථිරව මුදාහරිනු ලැබූ නිලරාී්  සම්බ් ර ේේඛනය -                      (අාංක 20 පරිශිෂ්ටය) 

 

225. ඉහත 224 වග්් තිේ  සඳහ්  පරිදි පවත්වා ේග්න යනු ලබන ේේඛනය් හි ඇතුලත් දත්ත වල 

සාංඛයාත්මක සාරාාං යක් අාංක 21 පරිශිෂ්ටය ප රකාරව අර්ර වාර්ෂිකව ප්රරාන ේේකම් ේවත ඉදිරිපත් ිරීමට 

අදාල පරිදි බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා, ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන හා ආයතන ප රරාන ක රයිාකළ යුතු ව් ේ් ය. 

ඒ අනුව සෑම වසරකම ජුනි මස 30 වැනි දිනට අදාල දත්ත ජූලි මස 20 වැනි දිනට ේපරද, ේදසැම්බර් 30 වැනි 

දිනට අදාල දත්ත ජ්නවාරි මස 20 වැනි දිනට ේපරද, ප්රරාන ේේකම් ේවත යැවිය යුතු ව් ේ් ය. 

 

226. සෑම කාර්යාලයකම ේස වේ  නියැේලන සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලය සම්බ් ර ේේඛනයක් අාංක 22 

පරිශිෂ්ටය ප රකාරව අඛණ්ඩව හා යාවත්කාලීනව පවත්වාේග්න යාමට සෑම ආයතන ප රරානිේයක්ම ක රියා කළ 

යුතු ව් ේ් ය. 

 

227. තම්  විසි්  පත් කරනු ලබන ඒ ඒ නිලරර ග්ණය් ට අදාල ේජ්යෂ්ඨතා ේේඛන පවත්වාේග්න යාමට 

අදාල පරිදි බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා, ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන හා ආයතන ප රරාන ක රයිාකළ යුතු ව් ේ් ය. 

එේස ම එම වාර්තා යටත් පිරිේසයි්  අර්ර වාර්ෂිකව යාවත්කාලීන කළ යුතු ව් ේ් ය. 

228. කාර්ය සාරන ඇග්යීමකට ලක් ිරීමට යටත් වන, ස්ථිර පත්වීම් දරණ සෑම නිලරරේයකු විසි් ම තම 

කාර්ය සාරන ඇග්යීම් පත රිකාේේ තම්  විසි්  සම්ූරර්ණ කළ යුතු ේකොටස නිසි පරිදි සම්ූරර්ණ කර නියමිත 

දිනේ දී තම ආයතන ප රරාන ේහෝ ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන ේහෝ ේවත තම කාර්ය සාරනය ඇග්යීම සඳහා 

ඉදිරිපත් කළ යුතු ව් ේ් ය. එම ආකෘති පත රය තම්  ේවත ලද පසු අදාල නිලරරයාේේ කාර්ය සාරනය යථා 

පරිදි ඇග්යීමට හා ප්රමාණනය ිරීමට කටයුතු ිරීම ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන හා ආයතන ප රරානේේ ේහෝ 

වග්කීම ව් ේ් ය. 

 

 

XX වැනි පරිච්ඡේදය 

උසස් කිරීම් තීරණවලට එඡරහි අභියාචනා සම්බන්ධ ක රියා පටිපාටිය. 

 
229. 1987 අාංක 42 දරණ පළාත් සභා පනේතහි 32 වග්් තිය ප්රකාරව තමා සම්බ් රේය්  බලය අභිනිේයෝජිත 

බලරාරියකු විසි්  කරන ලද උසස් ිරීේම් නියමයිර්  අතෘප්ත තියට පත් යම් නිලරරයකු විසි්  එම නියමයට 

එේරහිව ේකොමිෂ්  සභාව ේවත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැිර ව් ේ් ය. එේස  ේදන ලද තීරණයිර්  

අතෘප්ත තියට පත්ව් ේ්  නම් ආණ්ඩුකාරවරයා ේවත අභියාචනා ඉදිරිපත් කළ හැිර ව් ේ් ය.  

 

230. උසස් ිරීමක් පිළිබදව ේදන ලද නියමයකට එේරහිව ිරසියම් නිලරරේයකු විසි්  ආණ්ඩුකාරවරයා ේවත 

ේහෝ ේකොමිෂ්  සභාව ේවත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර් ේ්  නම්, එම අභියාචනය අාංක 23 පරිශිෂ්ටය 

ප රකාරව පමණක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ව් ේ් ය. තවද, තම්  විසි්  ඉදිරිපත් කරනු ලබන කරුණු තහවුරු ිරීමට 

අදාල ලියවිලි වල සහතික කළ පිටපත් එම අභියාචනය සමඟ ඉදිරිපත් ිරීමටද, ඔහු ක රියා කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

231. නිලරරේයකු විසි්  ආණ්ඩුකාරවරයා ේවත ේහෝ ේකොමිෂ්  සභාව ේවත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු 

ව් ේ්  බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා මගි්  වන අතර, එම අභියාචනේ  පිටපත් අදාල පරිදි තම ආයතන 

ප රරාන, ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන හා අමාතයාාං  ේේකම් ේවතද ේයොමු කළ යුතු ව් ේ් ය. තම්  ේවත ඉදිරිපත් 

වන අභියාචනය අප රමාදවම තම නිරික්ෂණ සහිතව ආණ්ඩුකාරවරයා ේවත ේහෝ ේකොමිෂ්  සභාව ේවත ේයොමු 

ිරීම බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයාේේ වග්කීම ව් ේ් ය. නිලරරයාට තම කැමැත්ත පරිදි, අභියාචනේ  

ප රග්මන පිටපතක් ඍජුවම අභියාචනා බලරරයා ේවත ඉදිරිපත් කළ හැක්ේක්ය. 
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232. තම්  පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නියැලී සිටි කාලය තුලදී ලැබිය යුතුව තිබූ උසස් වීමක් සම්බ් රේය්  

වන නියමයක්  තම්  ේස වේය්  වි  රාම ලැබූ පසු අදාල බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා විසි්  කර ඇති විේටක, 

ඊට විරුේරව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන නිලරරේයකු, එම අභියාචනය ඍජුවම අභියාචනා බලරාරියා ේවත 

ඉදිරිපත් කළ යුතු ව් ේ් ය. එතකුදු වුවත් එම අභියාචනේ  පිටපතක් ඔහුේේ පුර්ව ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන 

ේහෝ පුර්ව ආයතන ප රරාන ේවත ද යැවිය යුතු ව් ේ් ය. 

 

233. බලය අභිනිේයෝජිත බලරරේයකු විසි්  කරන ලද උසස් ිරීේම් නියමයකට එේරහිව ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන අභියාචනයක්, එම ප ර ්නග්ත නියමය කරන ලද දින සිට මාස 03ක් ඇතුලත අදාල නිලරරයා විසි්  

අභියාචනා බලරාරියා ේවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ව් ේ් ය. එේස  වුවද පිළිග්ත හැිර සාරාරණ ේහ තූ්  මත ඊට 

පසුව වුවද ඉදිරිපත්වන අභියාචන පිළිබඳව සලකා බැලිය හැිර ව් ේ් ය. 

 

234. ේකොමිෂ්  සභාව ේවත ේයොමු ිරීම සඳහා නිලරරේයකු විසි්  භාර ේදනු ලබන අභියාචනය අදාල සියලු 

ලිපි ේග්ොනු, ලිපි ේේඛන හා වාර්තා ආදිය ද, ඊට අදාල තම නිීක්ෂණ ද, නිර්ේේ  ද සහිතව එම අභියාචනය 

ලැබී දින 15 ක් ඇතුලත ේකොමිෂ්  සභාේේ ේේකම් ේවත ඉදිරිපත් ිරීමට අදාල ආයතන ප රරාන, 

ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන, පත් ිරීම් බලරරයා හා අමාතයාාං  ේේකම්  ප රරාන ේේකම් වග් බලා ග්ත යුතු 

ව් ේ් ය.  

 

235. ේමම පරිච්ේේදේයහි සඳහ්  නියමය් ට අනුග්තව තම අභියාචනා ඉදිරිපත් ිරීම සෑම නිලරරේයකුේේම 

වග්කීම වන අතර, ඊට පටහැනිව ඉදිරිපත් කරනු ලබන අභියාචනා  අභියාචනා බලරරයා විසි්  සලකා බලනු 

ේනොලබ් ේ් ය. 

 

236. ඉහත 235 වග්් තිේ  සඳහ්  ලියවිලි ලැබී දින 45 ක් ඇතුලත, උසස් ිරීේම් නියමයකට එේරහිව 

නිලරරේයකු විසි්  ඉදිරිපත් කර ඇති අභියාචනයක් සම්බ් රේය්  තීරණයක් ේකොමිෂ්  සභාව විසි්  ග්නු 

ලබ් ේ් ය.  

 

237. ඉහත සඳහ්  වන පරිදි ඉදිරිපත් කර ඇති අභියාචනයක් සම්බ් රේය්  වන අභියාචනා බලරරයාේේ 

තීරණය ඍජුවම අභියාචක ේවත ද් වන අතර, එහි පිටපත් අදාල පරිදි බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා, 

ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන හා ආයතන ප රරාන ේවත ද යවනු ලබ් ේ් ය. 

 

 

XXI වැනි පරිච්ඡේදය 

සන්නිඡේදන මාර්ග 

 
238. සෑම බලය අභිනිේයෝජිත බලරරේයකුටම එම බලතල වලට අදාල කරුණු සම්බ් රේය් , පළාත් සභා 

රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව සමඟ තම අත්සනි්  ඍජුවම ලිපි ග්නුේදනු කළ හැිර ව් ේ් ය. 

 

239. ේමම කාර්ය පරිපාටික ීතී් හි ේවනත් ආකාරයකට දක්වා ඇති අවස්ථාවලදී හැර අ්  සෑම 

අවස්ථාවකදීම නිලරරේයකු ේකොමිෂ්  සභාව ේවත ලිපි ඉදිරිපත් කළ යුත්ේත් අදාල ආයතන ප රරාන, 

ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන හා අමාතයාාං  ේේකම් වරයා මගි්  පමණක් ව් ේ් ය.  ආණ්ඩුකාරවරයා ේවත 

ඉදිරිපත් කරන අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කල යුත්ේත් අදාල ආයතන ප්රරාන   ේදපාර්තේම්් තු ප්රරාන  අමාතයාාං  

ේේකම්  ප්රරාන ේේකම් හා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව මඟි්  පමණක් ව් ේ් ය. 

 

240. ේකොමිෂ්  සභාව ේවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම ලිපියක්ම ේකොමිෂ්  සභාේේ ේේකම් ේවත පමණක් 

ේයොමු කළ යුතු ව් ේ් ය. 

 

XXII වැනි පරිච්ඡේදය 

අර්ථ නිරූපණ 
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241. පද සම්බ් රේය්  අනයාර්ථයක් අව ය වුවේහොත් මිස ේමම පරිපාටික ීතී්  හි  

I. ''ආණ්ඩුක රම වයවස්ථාව'' ය් ේන්    රී ලාංකා ප රජ්ාතා් ත රකි සමාජ්වාදී ජ්නරජ්ේ  ආණ්ඩුක රම 

වයවස්ථාව අදහස් ේකේර්. 

II. ''ආණ්ඩුකාරවරයා'' ය් ේන්  වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා අදහස් ේකේර්.  

III. ''පුරවැසියා ය් ේන්  ආණ්ඩුක රම වයවස්ථාේවහි අර්ථ නිරූපිත පරිදි   රී ලාංකාේේ පුරවැසිේයක් 

අදහස් ේකේර්. 

IV. ''පළාත් සභාව'' ය් ේන්  වයඹ පළාත් සභාව අදහස් ේකේර්. 

V. ''පළාත'' ය් ේන්  වයඹ පළාත අදහස් ේකේර්. 

VI. ''ේකොමිෂ්  සභාව'' ය් ේන්  1987 අාංක 42 දරණ පළාත් සභා පනේත් 33(1)වග්් තිය පරිදි 

පිහිටුවා ඇති වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව අදහස් ේකේර්. 

VII. ''බලය අභිනිේයෝජිත බලරරයා'' ය් ේන්  පළාත් සභා පනේත් 32(1) වග්් තිය ප්රකාරව 

ආණ්ඩුකාරවරයා ේවත පැවී ඇති බලතල අභිනිේයෝජ්නය කරනු ලැබ 1987 අාංක 42 දරණ 

පළාත් සභා පනේත් 32 වග්් තිය හා 1990 අාංක 28 දරණ පළාත් සභා (සාංේ ෝරන) පනත 

මගි්  අභිනිේයෝජිත බලරරයා අදහස් ේකේර්. 

VIII. ''ප රරාන ේේකම්'' ය් ේන්  ජ්නාධිපතිවරයා විසි්  පත්කරනු ලබන වයඹ පළාත් සභාේේ 

ප රරාන ේේකම්වරයා අදහස් ේකේර්. 

IX. ''අමාතයාාං  ේේකම්වරයා''  ය් ේන්  වයඹ පළාත් සභා අමාතයාාං  ේේකම් වරේයක්ද වයඹ 

පළාත් සභා ආණ්ඩුකාර ේේකම්  වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාේේ ේේකම්   

වයඹ පළාත් සභාේේ ේේකම් ද අදහස් ේකේර්. 

X. ''ේදපාර්තේම්් තු ප්රරානියා'' ය් ේන්  වයඹ පළාේත් පළාත් සභා ේදපාර්තේම්් තු ප්රරානී්  

සහ නාග්රික ේකොමසාරිස්වරයා ද අදහස් කරන අතර අව ය අවස්ථාවලදී ප්රරාන ේේකම්  

වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර ේේකම්  වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාේේ ේේකම්  

පළාත් සභා අමාතයාාං  ේේකම්වරු්  හා වයඹ පළාත් සභාේේ සභා ේේකම්ද ේදපාර්තේම්් තු 

ප්රරානියා යනුේව්  අදහස් ේකේර්.   

XI. ''පත් ිරීම් බලරරයා'' ය් ේන්  වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරේයකු පත් ිරීමට, 

1987  අාංක 42 දරණ පළාත් සභා පනත ප රකාරව හා 1990 අාංක 28 දරණ පළාත් සභා 

(සාංේ ෝරන) පනත මගි්  බලය පැවී ඇති ේකොමිෂ්  සභාව ේහෝ බලය අභිනිේයෝජිත 

බලරරේයක් ේහෝ අදහස් ේකේර්. 

XII. ''විනය බලරරයා'' ය් ේන්  වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව ේහෝ 

නිලරරය්  ේස වේය්  පහ ිරරිමට හා ඔවු් ේේ විනය පාලනයට බලය පැවී ඇති බලය 

අභිනිේයෝජිත බලරරේයක් ේහෝ අදහස් ේකේර්. 

XIII. ''පරිපාලන බලරරයා'' ය් ේන්  වයඹ පළාත් සභාේේ ආයතනයක පරිපාලන කටයුතු 

නීතයානුකූලව පවරා ඇති වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරාරිේයකු අදහස් ේකේර්. 

XIV. ''ස්ථිර නිලරරයා'' ය් ේන්  අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය තුළ ඇති තනතුරකට, අනුමත ේස වා 

වයවස්ථාවට ේහෝ අනුමත බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටියට ේහෝ අනුග්තව, පරිවාස කාලයක් ේහෝ 

වැඩ බැලීේම් කාලයක් ේහෝ පිළිබඳව පවත්නා ේකෝ ේේසි වලට යටත්ව, වි  රාම වැටුප්ත  

අයිතිවාසිකම් සහිතව ේහෝ රහිතව, අදාල පත් ිරරිම් බලරරයා විසි්  සථිර පදනම මත පත් 

කරනු ලැබ ඇති තැනැත්ේතක් අදහස් ේකේර්. 

XV. ''මාණ්ඩලික නිලරරයා'' ය් ේන්  රාජ්ය පරිපාලන චක රේේඛ අාංක 6/2006 හි 11 වැනි 

වග්් තිය මගි්  මාණ්ඩලික නිළරරේයකු ේලස නිර්වචනය කර ඇති ේහෝ රාජ්ය පරිපාලන 

අමාතයාාං ය මගි්  වරි්  වර නිකුත් කරන චක්රේේඛ මගි්  මාණ්ඩලික නිලරාරියා යනුේව්  

අර්ථ නිරූපණය කරන වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරේයක් අදහස් ේකේර්. 

XVI. ''නිලරරයා'' ය් ේන්  වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරාරිේයකු අදහස් ේකේර්. 

XVII. ''ක්ේෂ ත ර නිලරරයා'' ය් ේන්  ප රරාන ව ේය් ම වැඩබිම් වල කටයුතු පැවී ඇති, එක් විේ  ෂ 

ස්ථානයකට සීමා ේනොවන, ක්ේෂ ත රයට නිතිපතා යා යුතු, පරික්ෂණ හා චාරිකා සිදු ිරීම අව ය 

ව් නා වූ, රාජ්කාරි ස්වභාවය අනුවම ක්ේෂ ත ර රාජ්කාරි වලට සම්බ් ර වන හා තම වග්කීම් 
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එක් නි ්චිත ස්ථානයකට ේහෝ කාර්යාලයකට සීමා ේනොවන වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  

නිලරරේයක් අදහස් ේකේර්. 

XVIII. ''ආේේ කයා'' ය් ේන්  ස්ථිරව තනතුර දරණ නිලරරේයකු රාජ්කාරිය සඳහා පැමිණ 

ේනොමැති විේටක, එම නිලරරයා රාජ්කාරිය සඳහා පැමිේණන ේතක් ේහෝ එම තනතුේර් 

රාජ්කාරි කටයුතු ආවරණය ිරරිම සඳහා ේවනත් වැඩපිළිේවලක් ේයොදන ේතක් ේහෝ එකී 

රාජ්කාරි ඉටු කර ග්ැනීම සඳහා තාවකාලිකව ේයොදවා ග්නු ලබන තැනැත්ේතක් අදහස් ේකේර්. 

XIX. ''අනියම් ේස වකයා'' ය් ේන්  ිරසියම් පළාත් ේදපාර්තේම්් තුවක ේහෝ පළාත් සභාේේ 

ආයතනයක ප රරාන විසි්  අනේප්ත ක්ෂිත ේලස පැන නැේග්න අව යතාවයක් ේහෝ දින 

ිරහිපයක් තුල පැවතිය හැිර අව යතාවයක් ේහෝ සෑම වසරකම කාලීන ව ේය්  මතුවන 

අව යතාවයක් ේහෝ ඉටු කරවා ග්ැනීම පිණිස තාවකාලිකව ේයොදවා ග්නු ලබන තැනැත්ේතක් 

අදහස් ේකේර්. 

XX. ''ේස වා මුක්ත භටයා'' ය් ේන්  විනයානුකූල ේහ තූ්  මත ේනොව, වි  රාම ග්ැනීේම්  ේහෝ 

ස්වකීය ේස වා කාලය අවස්  ිරීේම්  ේහෝ ස් නේර ේස වාවිර්  ේග් රවනීය ේලස ඉවත් වූ 

නිලරරේයක් ේහෝ ේසසු නිලරරේයක් ේහෝ අදහස් ේකේර්. 

XXI. ''දීප වයාප්ත ත ේස වාව් '' ය් ේන්  අාංක 1295/26 හා 2003 ජූලි 02 දිනැති රජ්ේ  ග්ැස්  

පත්රේ  ප්රකාශිත ේස වා ේහෝ නිසි බලරාරියා විසි්  කලි්  කලට හඳුනාග්නු ලබන ේවනත් 

කුමන ේහෝ ේස වයක් අදහස් ේකේර්. 

XXII. ''බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිය'' ය් ේන්  වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  යම් තනතුරකට ේහෝ 

ප් තියකට ේහෝ ේර ණියකට ේහෝ නිලරරය්  බඳවා ග්ැනීමට, එම නිලරරය්  උසස් ිරරිමට 

හා ඊට අනුෂාාංගික අේනකුත් කරුණු සඳහා වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසි්  අනුමත 

කරන ලද විධිමත් බඳවාග්ැනීේම් පටිපාටියක් අදහස් ේකේර්. 

XXIII. ''ේස වා වයවස්ථාව'' ය් ේන්  වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසි්  ේස වාවක් ේලස 

පිළිග්් නා ලද ිරසියම් ේස වාවකට අයත් ප් ති ේහෝ ේර ණි ේහෝ තනතුරු ේහෝ සඳහා 

නිලරරය්  පත් ිරරිමට, එම නිලරරය්  උසස් ිරරිමට හා ඊට ආනුෂාාංගික අේනකුත් කරුණු 

සඳහා වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසි්  විධිමත් පරිදි අනුමත කරන ලදුව   රී ලාංකා 

ප රජ්ාතා් ත රික සමාජ්වාදී ජ්න රජ්ේ  ග්ැස්  පත රය මගි්  ප රසිේර කරනු ලැබ ඇති ේස වා 

වයවස්ථාවක් අදහස් ේකේර්. 

XXIV. ''පත් ිරීම'' ය් ේන්  දැනට වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නියුක්ත ේනොමැති 

තැනැත්ේතකුට ස්ථිර කරනු ලැබීමට යටත්ව ේහෝ යටත් නැතිව ේහෝ වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය 

ේස වේයහි වැටුප්ත  සහිත යම් ිරසි තනතුරක් ප රදානය ිරීම ේහෝ දැනටමත් වයඹ පළාත් සභා 

රාජ්ය ේස වේයහි නියුක්තව සිටින තැනැත්ේතකුට වැටුප්ත  වැ හ වීමක් සහිතව ේහෝ ඔහුේේ ේස වා 

තත්ත්වේයහි ේවනසක් සහිතව ේහෝ කරනු ලබන පත් ිරීමක් ේහෝ උසස් ිරීමක් ේහෝ ස්ථාන 

මාරු ිරීමක් ේහෝ අදහස් ේකේර්. 

XXV. ''උසස් ිරීම'' ය් ේන්  වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේයහි තනතුරක් දරණ නිලරරේයකු 

අනුමත ේස වා වයවස්ථාවකට ේහෝ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටියකට ේහෝ අනුව ඔහු දරමි්  සිටින 

තනතුරට ේහෝ ඔහු අයත් ව් නා වූ ප් තියට ේහෝ ේර ණියට ේහෝ වඩා ඉහළ තනතුරකට ේහෝ 

ේර ණියකට පත් ිරීම අදහස් ේකේර්. 

XXVI. ''ස්ථාන මාරු ිරීම'' ය් ේන්  වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසි්  ේහෝ බලය අභිනිේයෝජිත 

බලරරේයක් විසි්  ේහෝ තම අභිමතය මත ේහෝ විනය කරුණක් ේහ තු ේකොට ේග්න ේහෝ 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුවක ේයෝජ්නා මත හා / ේහෝ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ේයෝජ්නා 

සමාේලෝචන කමිටුවක නිර්ේේ  මත ේහෝ නිලරරය් ේේ ඉේලීමක් මත ේහෝ ේස වා 

අව යතාව මත ේහෝ උසස් ිරරිමක් කරණ ේකොට ේග්න ේවනත් තනතුරකට පත් ිරරිම මත 

ේහෝ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරේයකු ිරසියම් ේස වා ස්ථානයක ේහෝ ආයතනයක 

ේහෝ සිට තවත් ේස වා ස්ථානයකට ේහෝ ආයතනයකට ේහෝ ස්ථාන මාරු කර යැවීම අදහස් 

ේකේර්. 

XXVII. ''ේකෝ ත රාත් පදනමි්  පත් ිරීම'' ය් ේන්  යම් තැනැත්ේතක් නි ්චිත ේකෝ ේේසි සහිතව, 

නි ්චිත කාල පරිච්ේේදයක් සඳහා වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  තනතුරකට පත් ිරීමක් 

අදහස් ේකේර්. 
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XXVIII. ''නැවත ේස වේ  පිහිටුවීම'' ය් ේන්  වැඩ තහනම් කර ඇති ේහෝ ේස වේය්  පහ කර ඇති 

ේහෝ පත්වීමක් අවස්  කළ ේහෝ තනතුර හැරගියා ේස  සලකා ඇති ේහෝ තැනැත්ේතක් වයඹ 

පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  තනතුරක යළි පිහිටුවීම අදහස් ේකේර්. 

XXIX. ''ඉහළ තත්ත්වේ  තනතුරක්'' ය් ේන්  සාංස් දනය ේකේරන තනතුේර් ආරම්භක වැටුපට 

හා වැටුප්ත  වර්රක වටිනාකමකට යටත් පිරිසේය්  සමාන වූ ආරම්භක වැටුපක් හා වැටුප්ත  

වර්රක වටිනාමක්ද  එම තනතුේර්ම උපරිම වැටුපට වඩා වැ හ උපරිම වැටුපක් ද සහිත 

තනතුරක් අදහස් ේකේර්. සාංස් දනය ේකේරන තනතුේර් උපරිම වැටුපට වඩා වැ හ වූ ේහෝ ඊට 

සමාන වූ ේහෝ ස්ථාවර වැටුපක් ඇති තනතුරක් ද ඉහළ තත්ත්වේ  තනතුරක් ේලස අදහස් 

ේකේර්. 

XXX. ''සම තත්ත්වේ  තනතුරක්'' ය් ේන්  සාංස් දනය ේකේරන තනතුේරහි වැටුප්ත  වර්රක 

වටිනාකමට යටත් පිරිේසයි්  සමාන වූ වැටුප්ත  වර්රක වටිනාකමක් ඇත්තාවූ ද, එම තනතුේරහි 

උපරිම වැටුපට ේනොඅඩු උපරිම වැටුපක් ඇත්තාවූ ද තනතුරක් අදහස් ේකේර්. 

XXXI. ''පහළ තත්ත්වේ  තනතුරක්'' ය් ේන්  සාංස් දනය ේකේරන තනතුේරහි ආරම්භක වැටුප   

වැටුප්ත  වර්රක වටිනාකම  උපරිම වැටුප යන ේම් තුනම ේහෝ එයි්  ඕනෑම ේදකක් ේහෝ අඩු 

ප රමාණය් ේග්්   යුත් තනතුරක් අදහස් ේකේර්. 

XXXII. ''ආයතනය'' ය් ේන්  1947 අාංක 16(252 වන අධිකාරය) දරණ මහා නග්ර සභා ආඥපා 

පනේත් විධිවිරාන ප්රකාරව ස්ථාපිත කරන ලද මහ නග්ර සභාද  1939 අාංක 61 (255 වන 

අධිකාරය) දරණ නග්ර සභා ආඥපා පනේත් විධිවිරාන ප්රකාරව ස්ථාපිත කරන ලද නග්ර සභාද  

1987 අාංක 15 දරණ ප්රාේේශීය සභා පනේත් විධිවිරාන ප්රකාරව ස්ථාපිත කරන ලද ප්රාේේශීය 

සභාද  වයඹ පළාත් සභාේේ යම් අමාතයාාං යක ේහෝ ේදපාර්තේම්් තුවක ේහෝ යම් 

රාජ්කාරියක් ේහෝ යම් ේස වාවක් ඉටුිරීම සඳහා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාේවහි 13වන 

සාංේ ෝරනය ප්රකාරව ස්ථාපනය ේකොට ඇති මාණ්ඩලික ේර ණිේ  නිලරාරිේයකුේේ 

ප්රරානත්වේය්  පවත්වාේග්න යනු ලබන ේවනම ඒකකයක් අදහස් ේකේර්. 

XXXIII. ''රාජ්ය සාංස්ථාව'' ය් ේන්  සමාග්ම් ආඥපා පනත යටේත් හැර ේවනත් යම්ිරසි ලිඛිත 

නීතියිර්  ේහෝ ලිඛිත නීතියක් යටේත් ේහෝ පිහිටුවනු ලේදා වූ ේහෝ පිහිටුවනු ලබ් නා වූ ද, 

ආණ්ඩුව විසි්  ප රදානයක්, ණයක් ව ේය්  ේහෝ ේවනත් ආකාරයිර්  ේහෝ අරමුදල ේහෝ 

ප රාේරනය ේහෝ ූරර්ණ ව ේය්  ේහෝ ඉ්  ේකොටසක් ේහෝ සපයනු ලබ් නා වූ ද, සාංස්ථාවක්, 

මණ්ඩලයක් ේහෝ ේවනත් ආයතනයක් ේහෝ අදහස් ේකේර්. 

XXXIV. ''අධිකාරිය'' ය් ේන්  වයඹ පළාත් සභාව විසි්  සම්මත කරග්නු ලැබූ ප්රඥපප්ත තියක්  ප්රකාරව 

පිහටුවනු ලැබූ  ේහෝ පිහිටුවනු ලබන ආයතනයක් අදහස් ේකේර්. 

XXXV. ''ලියවිලි'' ය් ේන්  සියලුම ලිපිේග්ොනු, ලිපි ේේඛණ ප රකා , වාර්තා, ප රකා න, ේපොත්පත් හා 

පරිග්ණක මුරපද  පරිග්ණකග්ත දත්ත හා ේතොරතුරු අදහස් ේකේර්. 

XXXVI. '' පුරුෂවාචී '' පද ේයදී ඇති තැ් වල, පද සම්බ් රේය්  අනයාර්ථයක් අව ය වුවේහොත් මිස 

ස්ත ර ීවාචී භාවය ද අදහස් ේකේර්. 

XXXVII. ''ඒකවාචී '' පද ේයදී ඇති තැ් වල, පද සම්බ් රේය්  අනයාර්ථයක් අව ය වුවේහොත් මිස 

බහුවාචි භාවය ද අදහස් ේකේර් 

XXXVIII. ''ආයතන ප රරානියා'' ය් ේන්  1947 අාංක 16(252 වන අධිකාරය) දරණ මහා නග්ර සභා 

ආඥපා පනේත් විධිවිරාන ප්රකාරව ස්ථාපිත කරන ලද මහ නග්ර සභාද  1939 අාංක 61 (255 වන 

අධිකාරය) දරණ නග්ර සභා ආඥපා පනේත් විධිවිරාන ප්රකාරව ස්ථාපිත කරන ලද නග්ර සභාද  

1987 අාංක 15 දරණ ප්රාේේශීය සභා පනේත් විධිවිරාන ප්රකාරව ස්ථාපිත කරන ලද ප්රාේේශීය 

සභාද  වයඹ පළාත් සභාේේ යම් අමාතයාං යක ේහෝ ේදපාර්තේම්් තුවක ේහෝ යම් 

රාජ්කාරියක් ේහෝ යම් ේස වාවක් ඉටුිරීම සඳහා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාේවහි 13වන 

සාංේ ෝරනය ප්රකාරව ස්ථාපනය ේකොට ඇති මාණ්ඩලික ේර ණිේ  නිලරාරිේයකු අදහස් ේේ. 

ඊට විදුහේපතිවරු්  ඇතුළත් ේනොේේ. 

 

පා් අතර අනනුකූලතාවයක් ඇති වූ විට ක රියා කළයුතු ආකාරය 
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242. ේමම කාර්ය පටිපාටික ීතී් හි සිාංහල, ේදමළ හා ඉාංග් රිසි භාෂා පාඨ අතර යම් අනනුකූලතාවයක් ේහෝ 

පරසප්රතාවක් ේහෝ ඇති වුවේහොත් එවිට සිාංහල භාෂා පාඨය බලපැවැත්විය යුතු ව් ේ් ය. 
 

අන්තර්කාලීන විධිවිධාන 
 

243. 1987 අංක 42 දරණ පළාත් සභා පනඡත් 32(1) වගන්තිය ප රකාරව පළාත් සභා රාජය ඡසේවඡේ නිලධරයන් 

පත් කිරීම, උසස් කිරිම හා ස්ථාන මාරු කිරීම සම්බන්ධව බලාත්මකව පවත්නා සියලුම රීති, ඡරගුලාසි හා 

කාර්ය පටිපාටි ක රියාත්මකවීම, ඡමම කාර්ය පරිපාටික රිති බලාත්මකවන දින සිට අදාළ ඡවනසක්ම් සහිතව 

නතර වන්ඡන්ය. එතකුදු වුවත්, ේමම ීති බලාත්මක වීම ආරම්භ වන දිනට ූරර්වාස් නව බලාත්මක පැවැති 

විධි විරාන යටේත්, කරන ලද ේහෝ නිම ේනොවී පවත්නා ේහෝ පත් ිරීම, උසස් ිරීම හා ස්ථාන මාරු ිරීම 

සම්බ් රේය්  ේදනු ලැබූ විරානය්  හා ග්නු ලැබු සියලුම පියවර, ේදනු ලැබූ නිේයෝග්, ග්නු ලැබූ ක රියා මාර්ග්, 

කරන ලද ස්ථාන මාරු, වි  රාම ග්ැ් වීම හා මුදා හැීම ේමම ීති යටේත් කරන ලද ේස  සැලේකන අතර, ඒවා 

අඛණ්ඩව බලාත්මක ව් ේ් ය. එේස ම ඒවා ේමම ීති යටේත් සම්පාදනය කරන ලද, නිකුත් කරන ලද ේදන 

ලද ේහෝ කරන ලද ේහෝ ඒවා ේස  සැලේකන අතර, අදාළ ේවනස්කම් සහිතව බලාත්මකව පවති් ේ්  ය. 

 

පරිශිෂ්ට ඡල්ඛනය 

    

අාංකය   පරිශිෂ්ටය    

1. ස්ථිර පදනමි්  තනතුරකට පත් ිරීේම් ලිපිය  (80 83 වග්් ති) 

2. ේකෝ ත රාත් පදනමි්  තනතුරකට පත් ිරරිේම් ලිපිය (80 83 හා 158 වග්් ති) 

3. පත්වීම භාර ග්් නා බව ේහෝ භාර ේනොග්් නා බව ේහෝ දැනුම් ේදන ලිපිය (84 වග්් තිය) 

4. රාජ්කාරියට වාර්තා කළ බව සනාථ කරන ලිපිය (87 වග්් තිය) 

5. පරිවාස කාලය / වැඩ බැලීේම් කාලය තුළදී රජ්ේ  නිලරරය්  පිළිබඳව ඉදිරිපත් කළයුතු වාර්ෂික 

සමාේලෝචන වාර්තාව (101  104  105හා 107 වග්් ති) 

6. පරිවාස කාලේය්  පසු පත්වීම ස්ථිර ේනොකරන ලද නිලරරේයකුේේ පත්වීම අවස්  කරනලද බව 

ද් වා යවන ලිපිය (100 වග්් තිය) 

7. වැඩ බැලීේම් කාලේය්  පසු පත්වීම ස්ථිර ේනොකරන ලද නිලරරේයකුේේ පත්වීම අවස්  කරනලද 

බව ද් වා යවන ලිපිය (107 වග්් තිය) 

8. කාර්යක්ෂමතා කඩඉේම්  සමත් කරන ලද බව දැනුම් ේදනු ලබන ලිපිය (125 වග්් තිය) 

9. කාර්යක්ෂමතා කඩඉම ඉක්මවා යාමට අව ය සුදුසුකම් සපුරාලීමට අසමත්වීම ේහ තුේකොට ේග්න 

අකාර්යක්ෂමතාව මත පත්වීම අවස්  වී ඇති බැේ ද් වා යවනු ලබන ලිපිය (129 වග්් තිය) 

10. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරේයකු විසි්  තම්  පළාත් සභාේේ ේස වේය්  ස්ථිරව 

/තාවකාලිකව මුදා හරින ේලස කරනු ලබන ඉේලීම (144 වග්් තිය) 

11. රජ්ේ  අව යතාව මත පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරේයකු දැනට දරන තනතුේර්  

ස්ථිරව/තාවකාලිකව මුදා හරින ේලස අමාතයාාං  ේේකම්වරේයකු විසි්  කරනු ලබන ඉේලීම (144 

වග්් තිය) 

12. තනතුර අතහැර ේග්ොස් ඇති බව ද් වනු ලබන ලිපිය (173 වග්් තිය) 

13. ේයෝජිත වාර්ෂික ස්ථාන මාරුව පිළිබඳව පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරේයකු විසි්  කරනු 

දැක්වීම (208 වග්් තිය) 

14. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරය් ේේ පත් ිරීම් හා උසස් ිරීම් සම්බ් ර ේේඛනය (224 

වග්් තිය) 

15. ේස වේය්  පහ කළ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරය්  සම්බ් ර ේේඛනය (224 වග්් තිය) 

16. ේස වේය්  ඉේලා අස්වූ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරය්  සම්බ් ර ේේඛනය (224 වග්් තිය) 

17. තනතුර අතහැර ගිය පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරය්  සම්බ් ර ේේඛනය (224 වග්් තිය) 

18. වැඩ තහනම් කර ඇති හා අනිවාර්ය නිවාඩු ග්් වා ඇති පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරය්  

සම්බ් ර ේේඛනය (224 වග්් තිය) 

19. වි  රාම ග්් වනු ලැබූ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නිලරරය්  සම්බ් ර ේේඛනය (224 වග්් තිය) 

20. තාවකාලිකව ේහෝ ස්ථිරව මුදාහරින නිලරාරිේයකු සම්බ් ර පවත්වාග්ත යුතු ේේඛනය  (224 

වග්් තිය) 
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21. සෑම පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  කාර්යාලයකම සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලේ  ේවනස්වීම් පිළිබඳ 

දැ් වීේම් වාර්තාව  (225 වග්් තිය ) 

22. සෑම කාර්යාලයකම / ආයතනයකම සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය සම්බ් රව පවත්වා ග්ත යුතු ේේඛනය 

(226 වග්් තිය) 

23. පත් ිරීම /  උසස් ිරීම / ස්ථාන මාරු සම්බ් රව ඉදිරිපත් කරනු ලබන අභියාචනය  (230 වග්් තිය) 

24. වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වය යටේත් ේස වය ිරීමට මනාපය පල ිරීේම් අයදුම්පත (70 වග්් තිය) 

 

 

 

 

 

 

 

අංක 01 පරිශිෂ්ටය 

(80 , 83 වගන්ති ) 

 

(ලියාපදිාංචි තැපෑේලනි ) 

 

මේේ අාංකය : ................................................ 

ලිපිනය : ....................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

දිනය : .......................................................... 
 
 
.............................................................මයා/මිය/ේමනවිය 
 
ජ්ාතික හැදුනුම්පත් අාංකය : .............................. 
 
ස්වාමි් වහ් ස/මහත්මයාේණනි/මහත්මියනි/ේමනවියනි  
  
............................................................................................... තනතුරට පත්කිරීම  

 
..................................... දින පැවති ........................................................................................ තරඟ 

විභාග්ේ  ප්රතිඵල  මත ............................................................ වැනි දින සුදුසුකම් පීක්ෂා ිරීේම් 

මණ්ඩලේ  නිර්ේේ  මත ........................................................................ දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි  ඔබ  

වයඹ පළාත් .................................................................................................... තනතුරකට පත්කරන බව 

ද් වමි. එදින සිට ඔබ ..........................................................................................  කාර්යාලයට අනුයුක්ත 

කරනු ලැ ේබ්. 

 
2. ේමම තනතුර ස්ථීරය. එේතකුදු වුවත් ඔබ වර්ෂ තුනක පරිවාස/එක් වර්ෂයක වැඩ බැලීේම් කාලයකට යටත් 

විය යුතු ේේ. ේමම පත්වීම් ලිපිේය්  බැදුණු යුතුකම් හා වග්කීම් ේනොපිරිේහලා ඉටු කරමි් ද  යහපත් හැසිීම 

තුළි්  ද  කාර්යයක්ෂම ේලස ේස වය ිරීම තුළි් ද ඔබ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වය සදහා සුදුස්ේසකු බව එම 

කාලය තුළදී සනාථ කළ යුතුය. එේස ම පරිවාස / වැඩ බැලීේම් කාලය තුළ දී ඔබ විසි්  සම්ූරර්ණ කළ යුතු 

ේමම පත්වීම් ලිපිේයහි දක්වා ඇති අේනකුත් අව යතා සපුරාලීමට ද ඔබ වග් බලා ග්ත යුතුය. ේමම සියලු 

අව යතා යථා පරිදි සපුරාලීමට ඔබ සමත් වුවේහොත් පමණක් පරිවාස/වැඩ බැලීේම් කාලය අවසානේ  දී ේහෝ 

ේමම පත්වීම අවස්  කළ හැිර ේේ. ඔබේේ පත්වීම ස්ථිර තත්ත්වයට පත් වනුේ   එම පත්වීම ස්ථිර කළ බවට 

පත්වීම් බලරරයා විසි්  විධිමත් ලිපියක් නිකුත් ිරීේම්  පසුව පමණක් ේේ. එේතක් ඔබේේ පත්වීම ස්ථිර කර 

ේනොමැති ේස  සැලේක්. 
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3. ඔබ විසි්  ේමම තනතුර ජ්නතාව ේවනුේව්  වන භාරයක් ේලස දරනු ලැබිය යුතුය. එම තනතුරට අදාළ 

සියලු රාජ්කාරි හා වග්කීම් ේමම ේේ ේ  හා පළාේත් හා එහි ජ්නතාවේේ යහපත ේවනුේව්  කාර්යක්ෂමව හා 

අනලස්ව ඉටු කළ යුතු ේේ. 

 
4. ඔබ   රී ලාංකා ප රජ්ාතා් ත රකි සමාජ්වාදී ජ්නරජ්යට හා වයඹ පළාත් සභාවට උපරිම ව ේය්  පක්ෂපාතීවිය 

යුතු අතර, අදාළ පරිදි රාජ්කාරිේයහි රහසයභාවය ූරර්ණ ව ේය්  ආරක්ෂා කළයුතුය. 

 
5. ඔබ ේස වේ  නියැලී සිටින කාලය තුළ දී ේවනත් ආයතනයක ැකිරයාවක නියැලීමට ේහෝ ේවනත් වෘත්තියක 

නියැලීමට ේහෝ ඔබට හිමිකමක් ේනොමැත. 

 
6. ේමම පත්වීම් ලිපිේය්  බැඳුණු යුතුකම් හා වග්කීම් ේනොපිරිේහලා ඉටු කරමි් ද, යහපත් හැසිීම තුලි්  ද, 

කාර්යක්ෂම ේලස ේස වය ිරීම තුළි් ද  ඔබ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වය සඳහා සුදුස්ේසකු බව වැඩබැලීේම් 

කාලය තුළදී සනාථ කළ යුතු ේේ. එේස ම වැඩබැලීේම් කාලය තුළ දී ඔබ විසි්  සම්ූරර්ණ කළ යුතු ේමම 

පත්වීම් ලිපිේයහි දක්වා ඇති අේනකුත් අව යතා සපුරාලීමට ද ඔබ වග් බලා ග්ත යුතුය. ේමම සියළු අව යතා 

යථා පරිදි සපුරාලීමට ඔබ සමත් වුවේහොත් පමණක් එක් අවුරුදු වැඩ බැලීේම් කාලය අවසානේ  ේමම පත්වීම 

ස්ථිර කරනු ලැේබ්. එේස  ිරීමට ඔබ අේපොේහොසත් බව ේපනී ය් ේ්  නම් එම කාලය තුළ දී ේහෝ එම කාලය 

අවසානේ  දී ේහෝ ේමම පත්වීම අවස්  කළ හැිර ේේ. ඔබේේ පත්වීම ස්ථිර තත්වයට පත් වනුේ , එම 

පත්වීම ස්ථිර කළ බවට පත්වීම් බලරරයා විසි්  විධිමත් ලිපියක් නිකුත් ිරරිේම්  පසුව පමණක් ේේ. එේතක් 

ඔබේේ පත්වීම ස්ථිර කර ේනොමැති ේස  සැළේක්. 

 
7.  ේමම පත්වීම වි  රාම වැටුප්ත  සහිතය. තව ද ඔබ වැ් දඹු හා අනත්දරු වි  රාම වැටුප්ත  ක රමයට/ වැ් දඹු 

පුරුෂ හා අනත්දරු වි  රාම වැටුප්ත  ක රමයට දායක විය යුතුය. රජ්ය මගි්  විටි්  විට නියම කරනු ලබන ආකාරයට 

ඔබ විසි්  ඒ සඳහා දායක මුදේ ේග්විය යුතු ේේ. ඔබේේ පත්වීම් දින සිට ේතමසක් ග්තවීමට මත්ේත්  ේපොදු 

86 /ේපොදු 86 ”අ” මූලික ප්රකා ේ  ආකෘති පත්රය සම්ූරර්ණ ේකොට වැ් දඹු අනත්දරු විරාම වැටුප්ත  කාර්යාලේ  

ේේකම් හා ග්ණකාධිකාරි ේවත යවනු පිණිස හැිර ඉක්මනි්  ඔබේේ ආයතන ප්රරානියා ේවත ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 

 
8.  ේමම පත්වීම වයඹ පළාත් ග්රු ආණ්ඩුකාරතුමා විසි්  ................................................................ 

දිනැතිව අනුමත කරන ලද ................................................................................ ේස වා වයවස්ථා 

සාංග් රහය/පරිපාටිය හා දැනට එම ේස වා වයවස්ථා සාංග් රහයට/පරිපාටියට ඇතුළත් කරන ලේදා වූත්, මතුවට 

ඇතිකරනු ලබ් නා වූත් සාංේ ෝරනය් හි දක්වා ඇති සියලු ේකෝ ේේසි හා විධිවිරාන වලට ූරර්ණ ව ේය්  

යටත් ේේ. 

 
9. ඔබ ේස වයට ඇතුළත් වූ මාරයය රාජ්ය භාෂාවක් ේනොව් ේ්  නම් වැඩබැලීේම් කාලය ඇතුළත ඔබ රාජ්ය 

භාෂාවක් එනම් සිාංහල ේහෝ ේදමළ විෂේයහි ප්රවීණතාවයක් ලබාග්ත යුතුය. ඔබේේ තනතුර ස්ථිර කරනු 

ලැබීමට රඳා පවත්නා කරුණු අතර  සිාංහල ේහෝ ේදමළ භාෂා ප්රවීණතා පීක්ෂණ වලි්  සමත්වීමද එක් 

කරුණක් වනු ඇත. 

 
10. ශ්රී ලාංකා ප්රජ්ාතා් ්රික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්ේ  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාේේ IV වැනි පරිච්ේේදේ  විධිවිරාන සහ 

රජ්ේ  භාෂා ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක ිරීම පිණිස දැනට පවත්නා වූ හා ඉදිරිේ දී පනවනු ලබ් නාවු නීතිීති හා 

වයවස්ථාව් ට අනුකූලව කටයුතු කරන බවට ඔබ එකඟ විය යුතුය. 

 
11. 2014.01.21 දිනැතිව නිකුත් කරන ලද රා.ප.ච.1/2014 හා එයට වරි් වර සිදුකරන සාංේ ෝරනය් ට අනුව 

ඔබ ේස වයට බැදුණු පසු තනතුරට නියම කර ඇති ේදේවනි රාජ්ය භාෂා ප්රවීණතාවය (තනතුරට නියමිත 

ම් ටම) ලබාග්ත යුතුය. නියමිත කාලය තුළ ප්රවීණතාවය ලබා ේනොග්තේහොත් සුදුසුකම් ලබාග්් නා ේතක් 

ඔබේේ වැටුප්ත  වර්රක නවත්වනු ලැේබ්.  

  
12. 2007.08.24 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන චක රේේඛ අාංක:6/2006(IV) හි අාංක:............................................. 

දරණ ......................................................................... මාසික ඒකාබේර වැටුප්ත  පරිමාණය ේමම තනතුරට 
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හිමිවන අතර  ේමම වැටුප්ත  පරිමාණේ  ආරම්භක වැටුප්ත  පියවේර් තබා ඔබට වැටුප්ත  ේග්වනු ලැේබ්. ඔබ ේමම 

තනතුරට පත් කර වසර 03 ක් ග්තවීමට ේපර කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග්යිර්  සමත් විය යුතුය. නියමිත 

පරිදි කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග්ය සමත් ේනොවුවේහොත් ඉ්  ඔබ්බට වැටුප්ත  වර්රක විලම්භනය වනු ඇත. 

 
13. ශ්රී ලාංකා ප්රජ්ාතා් ්රික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්ේ  ආයතන සාංග් රහය, මුදේ ේරගුලාසි, වයඹ පළාත් විනය කාර්ය 

සාංග්රහය  වයඹ පළාත් මූලය ීති  රජ්ේ  ේවනත් ේරගුලාසි  චක්රේේඛ  උපේදස් හා ඒවාට අදාළව වරි් වර 

නිකුත් කරනු ලබන සාංේ ෝරනවලට ද  ඔබ යටත් විය යුතු ේේ. තවද  ඔබ රජ්ේ  ප්රතිපත්තිවලටද  වයඹ පළාත් 

සභාේේ ප්රතිපත්තිවලටද  පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ේහෝ බලය පවරනු ලැබු බලරාරි්  විසි්  පළාත් රාජ්ය 

ේස වය සම්බ් රේය්  වරි් වර පනවනු ලබන කාර්ය පරිපාටික ීති හා නිකුත් කරනු ලබන නිේයෝග්වලටද 

අනුග්තව රාජ්කාරි  වග්කීම් හා යුතුකම් ඉටු කළ යුතුේේ. 

 

14. සාමානය තත්වය්  යටේත් රාජ්කාරි දිනය් හි රජ්ය විසි්  නියමිත කාල සීමාව්  තුළ ඔබ රාජ්කාරිේයහි 

නියැලිය යුතු වුවද, ඔබ දරණ තනතුරට අදාල රාජ්කාරි වග්කීම් අනුව ඕනෑම දිනයක ඕනෑම ේවලාවක රාජ්කාරි 

ඉටු ිරීමට බැඳී සිටියි. 

 
15. ේදපාර්තේම්් තු ප රරානියා විසි්  තීරණය කරනු ලබන ආකාරයට හා තීරණය කරනු ලබන මුදේ 

ප රමාණයිර්  රජ්ේ  නිලරාී් ේේ ඇප ආඥපා පනතට අනුව ඇපයක් තැබීමට ඔබ බැඳී සිටියි. 

 
16. ක්ෂණිකව ේහෝ කේ දීමක් සහිතව ේහෝ කරනු ලබන විධිමත් දැ් වීමක් මත පළාේත් ඕනෑම ප රේේ යක දී  

ේමම තනතුේර් රාජ්කාරි වග්කීම් ඉටු ිරීමට ද ඔබ බැඳී සිටියි. 

 
17. පළාේත් ඕනෑම ප රේේ යක ේස වේ  ේයදවීමට තරම් ේයෝග්ය වන යහපත් මානසික හා  ාීරික ේස ඛය 

තත්වයිර්  ඔබ යුක්ත බව ේමම පත්වීම භාර ේග්න මාස තුනක් ඉකුත් වීමට ේපර විධිමත් දවදය පීක්ෂණ 

වාර්තාවක් මගි්  සනාථ කළ යුතු ේේ. ේපොදු 169 හා ේස ඛය 169 දරණ ආකෘති පත ර උපේයෝගී කර ග්නිමි්  

රජ්ේ  ේරෝහලක කාර්ය භාර රජ්ේ  නිලරරයා මගි්  ේමම දවදය පීක්ෂණ වාර්තාව ලබා දීම ඔබේේ 

වග්කීමක් ේේ. 

 
18. ඔබ   රී ලාංකා ප රජ්ාතා් ත රකි සමාජ්වාදී ජ්නරජ්ේ  ආණ්ඩුක රම වයවස්ථාේවහි 4 වන හා 7 වන උපේේඛන 

ප රකාරව ප රතිඥපා / දිවුරුම් දිය යුතු ේේ. නීතිේය්  නියම කර ඇති පරිදි එම ප රතිඥපාව/ දිවුරුම ලබා දීමට ඔබ 

අේපොේහොසත් වුවේහොත් ඔබ ේවත ලබා දී ඇති ේමම පත්වීම නිරායාසේය් ම අේහෝසි ේේ. 

 
19. ේමම පත්වීම භාර ග්ැනීමට ේපර ඔබ විසි්  ඔබේේ අනනයතාව තහවුරු කළ යුතුය. 

 
20. පත්වීම භාරග්ත් දිනේ  දීම පහත සඳහ්  ලිපිේේඛන ............................................... ේවත භාරදීමට ක රියා 

කළ යුතුය. 

1. ඔබේේ ජ්ාතික හැඳුනුම්පේතහි සහතික කළ පිටපත ; 

2. උප්ත පැ් න සහතිකේ  මුේ පිටපත ; 

3. තනතුරට අව ය කරන මූලික අරයාපන සුදුසුකම් සනාථ ේකේරන අරයාපන ; ේවනත් අරයාපන හා     

වෘත්තීය සහතික වල මුේ ේේඛන හා ඡායා පිටපත් ක් ටලයක් ; ( පීක්ෂා ිරීේම්  අනතුරුව මුේ 

ේේඛන ආපසු භාර ේදනු ලැේබ්.) 

4. විවාහක නම් විවාහ සහතිකය, කලත රයාේේ උප්ත පැ් න සහතිකය හා දරුව්  සිටීනම් ඔවු් ේේ 

උප්ත පැ් න සහතිකවල මුේ පිටපත් ; 

5. ේපොදු 160 ආකෘති පත රය ප රකාර ේස වා ගිවිසුම ; 

6. ේපොදු 261 ආකෘති පත රය ප රකාර වත්කම් ප රකා ය ; 

7. අදාල වන පරිදි වත්කම් හා බැරකම් ප රකා ය ; 

8. ස්ථිර හා තාවකාලික ලිපිනය්  ; 

9. සම්බ් ර කර ග්ත හැිර දුරකතන අාංක ; 
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21. ඔබ ේමම තනතුේර්  ඉේලා අස්ව් ේ්  නම් ලිත් මාසයක් කේ දිය යුතු ේේ. පත්ිරරිම් බලරරයා එකඟ 

ව් ේ්  නම් ඔබේේ මාසික වැටුප හා සමාන මුදලක් රජ්යට ේග්වීේම්  ේමම තනතුේර්  ඉේලා අස්වීමට ද 

ඔබට හැිරයාවක් ඇත. 

 
22. රජ්ේ  ේස වේ  ේමම පත්වීම ලබා ග්ැනීම සඳහා ඔබ විසි්  සාවදය ේහෝ වයාජ් ේහෝ ේතොරතුරු ේහෝ ලිපි 

ේේඛන ේහෝ සපයා ඇති බව, ඔබ පත්වීම භාරග්ත් පසු කුමන අවස්ථාවක දී ේහෝ තහවුරු වුවේහොත්, ඔබේේ 

පත්වීම ශුනය හා බල රහිත ේස  සලකා, ේමම පත්වීම වහාම නිෂප් රභා කරනු ලැේබ්. 

 
23. ේමම ලිපිය ලැබුණ බවත්, ේමහි දැක්ේවන ේකෝ ේේසි වලට යටත්ව ේමම පත්වීම ඔබ විසි්  භාර ග්් ේ්  

ද යන බවත්, ේම් සමඟ යා කර ඇති ආකෘති පත රය සම්ූරර්ණ කර ........................................ මඟි්  මා ේවත 

වහාම ේයොමු කළ යුතු ේේ. 

 
24. පත්වීම් ලිපිය නිකුත් කළ දින සිට දින 14 ක් තුළදී ේස වයට වාර්තා ේනොකල ේහොත් ඔබේේ පත්වීම 

අේහෝසි ේේ. 

 
ේමයට වි ්වාසී 
 
අත්සන : ....................................................... 
නම : ............................................................ 

තනතුර : ....................................................... 
 
පිටපත්: 1. ................................................................... 

            2. ....................................................................   

            3. .................................................................... 

            4. .................................................................... 

            5. විග්ණකාධිපති 

 

අංක 02 පරිශිෂ්ටය 

(80, 83හා 158 වගන්ති) 

 

(ලියා පදිාංචි තැපෑේලනි ) 

 

මේේ අාංකය……………       

ලිපිනය........................................... 

...................................................... 

...................................................... 

දිනය : ........................................... 

 

.....................................මයා/ මිය/ ේමනවිය 

………………………………………………….............. 

……………………............................................ 

 

මහත්මායේණනි/ මහත්මාේවනි/ ේමනවියනි  

 

......................... ඡදපාර්තඡම්න්තුඡේ................ තනතුරට ඡකොන්ත්රාත් පදනමින් පත් කිරීම 

 

1. ……………ේදපාර්තේම්් තුේේ………………...තනතුරට ේකෝ ත රාත් පදනමි්  පත් ිරීම දින පැවති 

තරඟ විභාග්ේ …………………දින පැවති වෘත්තීය පීක්ෂණේ  හා...............දින පැවති සම්මුඛ 

පීක්ෂණේ  ප රතිඑල මත………………..දින සිට ක රියාත්මක වන පරිදි………දින දක්වා 

ඔබ………………………….ේදපාර්තේම්් තුේේ...............................තනතුරට පත් කරනු ලබන බව 
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ේමයි්  සතුටි්  ද් වමි. ඒ අනූව එදින ේප.ව/ප.ව...............................ට .......................ේවත 

පැමිණ............................හමු වී රාජ්කාරි භාරග්් නා ේලස ේමයි්  ඔබට දැනුම් ේදනු ලැේබ්. සාරාරණ 

ේහ තුවක් ේනොමැතිව ඉහත සඳහ්  පරිදි රාජ්කාරියට වාර්තා ිරීමට ඔබ අේපොේහොසත් වුවේහොත් ේමම 

පත්වීම අවලාංගු වනු ඇත. 

 

2. ඔබ විසි්  ේමම තනතුර ජ්නතාව ේවනුේව්  වන භාරයක් ේලස දරනු ලැබිය යුතුය. එම තනතුරට අදාළ 

සියලු රාජ්කාරි හා වග්කීම් ේමම ේේ ේ  හා එහි ජ්නතාවේේ යහපත ේවනුේව් , කාර්යක්ෂමව හා 

අනලස්ව ඉටු කළ යුතුේේ. 

 

3. ඔබ   රී ලාංකා ප රජ්ාතා් ත රකි සමාජ්වාදී ජ්නරජ්යට උපරිම ව ේය්  පක්ෂපාතීවිය යුතු අතර රාජ්කාරිේයහි 

රහසයභාවය ූරර්ණ ව ේය්  ආරක්ෂා කළ යුතුය. 

 

4. ඔබ වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  නියැලී සිටින කාලය තුළ දී ේවනත් ආයතනයක ැකිරයාවක 

නියැලීමට ේහෝ ේවනත් වෘත්තියක නියැලීමට ේහෝ ඔබට හිමිකමක් ේනොමැත. 

 

5. ේමම පත්වීම හුේදක්ම ………………….කාලයක් සඳහා ේකෝ ත රාත් පදනමි්  සිදු කරනු ලබ් නිර. ඒ 

අනූව …………………දින ේමම පත්වීම අනිවාර්යේය් ම අවස්  ේේ. එළේඹන තත්වය්  මත ේමම 

පත්වීම එදිනට ේපරාතුව වුව ද අවස්  ිරීමට හැිරය. 

6. ේකෝ ත රාත් පදනමි්  කරනු ලබන ේමම පත්වීම ේහ තුේකොට ේග්න ඔබ ේමම තනතුේරහි ස්ථිර කරන 

ේලස ඉේලා සිටීමට ඔබට ිරසිදු හිමිකමක් ේනොමැත. එේස ම ේමම පත්වීම ේහ තුේකොට ේග්න පළාත් සභා 

රාජ්ය ේස වේ  ේවනත් ිරසිදු තනතුරකට ඔබ ස්ථිරව පත්කරන ේලස ඉේලා සිටීමට ද ඔබට ිරසිදු 

හිමිකමක් ඇති ේනොේේ. 

 

7. ඔබට මාසිකව රුපියේ (රු………………) ක වැටුපක් /දීමනාවක් ේග්වනු ලැේබ්. එයට අමතරව ේමම 

තනතුරට ස්ථිරව පත් ේකේරන නිලරරේයකුට නිතයානුකූලව හිමි වන වරප රසාද ද, ඔබේේ ේමම පත්වීම 

බලාත්මකව පවත්නා කාලය තුල ඔබට හිමි ේේ. 

 

8. ඔබ රජ්ේ  ප රතිපත්තිවලට ද, පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ප රතිපත්තිවලටද, පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ේහෝ 

බලය පවරනු ලැබූ බලරාී්  විසි්  පළාත් සභා රාජ්ය ේස වය සම්බ් රේය්  වරි්  වර පනවනු ලබන 

කාර්ය පරිපාටික ීති හා නිකුත් කරනු ලබන නිේයෝග් වලටද අනුග්තව ඔබ රාජ්කාරි, වග්කීම් හා යුතුකම් 

ඉටු කළ යුතු ේේ. තවද ආයතන සාංග් රහය, මුදේ ේරගුලාසි, වයඹ පළාත් විනය කාර්ය සාංග්රහය  වයඹ පළාත් 

මූලය ීති  රජ්ේ  ේවනත් ේරගුලාසි, චක රේේඛ, උපේදස් හා ඒවාට අදාළව වරි් වර නිකුත් කරනු ලබන 

සාංේ ෝරන වලට ද, ඔහු යටත් විය යුතු ේේ. 

 

9. සාමානය තත්ත්ව යටේත් රාජ්කාරි දිනය් හි රජ්ය විසි්  නියමිත කාල සීමාව්  තුළ ඔබ රාජ්කාරිේයහි 

නියැලිය යුතු වුව ද, ඔබ දරන තනතුරට අදාළ රාජ්කාරි වග්කීම් අනුව ඕනෑම දිනයක, ඕනෑම ේවලාවක 

රාජ්කාරි ඉටු ිරීමට ඔබ බැඳී සිටියි. 

 

10. ක්ෂණිකව ේහෝ කේ දීමක් සහිතව ේහෝ කරනු ලබන විධිමත් දැ් වීමක් මත ේේ ේ  ඕනෑම ප රේේ යක 

ේමම තනතුේරහි රාජ්කාරි වග්කීම් ඉටු ිරීමට ද ඔබ බැඳී සිටියි. 

 

11. ඔබ   රී ලාංකා ප රජ්ාතා් ත රික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්ේ  ආණ්ඩුක රම වයවස්ථාේවහි 4 වැනි හා 7 වැනි ේේඛන 

ප රකාරව ප රතිඥපා/දිවුරුම් දිය යුතුේේ. නිතීේය්  නියම නර ඇති පරිදි එම ප රතිඥපාව/දිවුරුම ලබා දීමට ඔබ 

අේපොේහොසත් වුවේහොත් ඔබ ේවත ලබා දී ඇති ේමම පත්වීම නිරායාසේය් ම අේහෝසි ේේ. 

 

12. ේමම පත්වීම භාර ග්ැනිමට ේපර ඔබ විසි්  ඔබේේ අනනයතාව යථා පරිදි තහවුරු කළ යුතුය. 
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13. පත්වීම භාර ග්ත් වහාම තම්  රාජ්කාරි සඳහා වාර්තා කළ බව සනාථ ේකේරන ලිපියක් අනුමත 

ආකෘතිපත රය ප රකාරව ඔබ විසි්  ලබා දිය යුතුය. 

 

14. ඔබ පත්වීම භාරග්ත් දිනේ දී ම  පහත ලිපිේේඛන…………………….ේවත භාරදීමට ක රියා කළ යුතුය. 

I. ඔබේේ ජ්ාතික හැඳුනුම්පේතහි සහතික කළ පිටපතක් ; 

II. උප්ත පැ් න සහතිරේ  මුේ පිටපත ; 

III. තනතුරට අව ය කරන මූලික අරයාපන සුදුසුකම් සනාථ ේකේරන අරයාපන, 

IV. ේවනත් අරයාපන හා වෘත්තීය සහතික වල මුේ ේේඛන හා ඡායා පිටපත් ක් ටලයක් ; 

(පීක්ෂා ිරීේම්  අනතුරුව මුේ ේේඛන ආපසු භාර ේදනු ඇත.) 

V. ේපොදු 160 ආකෘති පත රය ප රකාර ේස වා ගිවිසුම ; 

VI. ේපොදු 261 ආකෘති පත රය ප රකාර වත්කම ප රකා ය ; 

VII. අදාළ වන පරිදි වත්කම් බැරකම් ප රකා ය ; 

VIII. ස්ථිර හා තාවකාලික ලිපින ; 

IX. සම්බ් ර කරග්ත හැිර දුරකතන අාංකයක්. 

 

15. පත්ිරීම් බලරරයා විසි්  ඕනෑම අවස්ථාවක මසක් කේ දීේම්  ඔබේේ පත්වීම අවස්  කළ හැිරය. 

 

16. ඔබ ේමම තනතුේර්  ඉේලා අස්ව් ේ්  නම් ලිත් මාසයක් කේ දිය යුතුේේ. පත් ිරීම් බලරරයා එකඟ 

ව් ේ්  නම් ඔබේේ මාසික වැටුප්ත /දීමනා හා සමාන මුදලක් රජ්යට ේග්වීේම්  ේමම තනතුේර්  ඉේලා 

අස්වීමට ද ඔබට හැිරයාව ඇත. 

 

17. පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ේමම පත්වීම ලබා ග්ැනීම සඳහා ඔබ සාවදය ේහෝ වයාජ් ේහෝ ේතොරතුරු හා 

ලිපි ේේඛන සපයා ඇති බව, ඔබ පත්විම භාරග්ත් පසු කුමන අවස්ථාවක දී ේහෝ විධිමත්ව තහවුරු 

වුවේහොත්, ඔබේේ පත්වීම ූනනය හා බල රහිත ේස  සලකා, එම කරුණු තහවුරු වූ අවස්ථාේේදී ම ේමම 

පත්වීම නිෂප් රභා කරනු ලැේබ්. 

 

18. ේමම ලිපිය ලැබුණු බවත්, ේමහි දැක්ේවන ේකෝ ේේසි වලට යටත්ව ේමම පත්වීම ඔබ විසි්  

භාරග්් ේ්  ද යන බවත්, ේම් සමඟ යා කර ඇති ආකෘති පත රය සම්ූරර්ණ කර…………………..ේවත 

වහාම එවිය යුතුයි. 

 

ේමයට - වි ්වාසී, 

අත්සන………………………………............................. 

නම………………………………….............................. 

තනතුර……………………………................................. 

 

පිටපත්   1. ………………………………………………………………………………… 

 2. ………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………… 

4.…………………………......................... 

5. විග්ණකාධිපති  

 

අංක 03 පරිශිෂ්ටය 

(84වගන්තිය) 

 

(ලියා පදිාංචි තැපෑේලනි ) 

 

ඔේබ් අාංකය ................................... 

නම................................................ 
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ලිපිනය........................................... 

...................................................... 

...................................................... 

දිනය : ........................................... 

 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

 

මහත්මායේණනි/මහත්මියනි/ේමනවියනි  

 

……………………….ඡදපාර්තඡම්න්තුඡේ ………………………………….තනතුරට පත් කිරීම  

 

ඔබේේ අාංක …………………….දිනැති ……………. දරන ලිපිය හා බැේඳ . 

 

02. එම ලිපිය මඟි්  මා ේවත ප රදානය කරන ලද පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  පත්වීම එහි සඳහ්  ේකෝ ේේසි 

වලට යටත්ව මා විසි්  භාර ග්ැනීමට එකඟ වන බව කෘතඥපතා ූරර්වකව ද් වා සිටිමි. 

 

03. එම ලිපිය මඟි්  මා ේවත ප රදානය කරන ලද පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  පත්වීම මා විසි්  භාර ේනොග්් නා 

බව ේමයි්  ඔබ ේවත ද් වන අතර එම පත් ිරීම් ලිපිය ේම් සමඟ ආපසු එවමි. 

( අදාල ේනොවන ේේද කපා හරි් න)  

 

 

ේමයට , 

වි ්වාසී, 

අත්සන :………………….. 

 

අංක 04 පරිශිෂ්ටය 

(87  වගන්තිය) 

 

(ේදපිටපතක් ඉදිරිපත් කල යුතුය) 

 

නම ............................................... 

ලිපිනය........................................... 

...................................................... 

...................................................... 

දිනය : ........................................... 

 

………………………………………මඟි්  

………………………………………ේවත 

 

මහත්මායේණනි/මහත්මියනි/ේමනවියනි  

 

………………………..……………………………….තනතුඡරහි රාජකාරි සඳහා වාර්තා කිරීම 

 

ඉහත සඳහ්  තනතුරට මා පත් කරමි් ………………………විසි්  නිකුත් කරන ලද 

……………………….. දිනැති ………………… අාංක දරන ලිපිය හා බැේඳ . 
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02. එම ලිපිේයහි සඳහ්  ේකෝ ේේසි වලට එකඟව අදාල රාජ්කාරි හා වග්කීම් ඉටු ිරීමට යටත්ව 

……………………. දින …………………….. ේවත මා රාජ්කාරි සඳහා වාර්තා කල බැේ ේමයි්  සනාථ 

කරමි. 

 

ේමයට  

වි ්වාසී 

අත්සන :………………………………………… 

නම :……………………………………………… 

තනතුර :………………………………………… 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(පත්ිරීම් බලරාරියා) 

………………..……….......... 

 

…….…………………………මහතා/මහත්මිය/ේමනවිය……………..දින………………….කාර්යාලේ දී

...........................………………තනතුේරහි රාජ්කාරි සඳහා වාර්තා කරන ලද බව ේමයි්  සහතික කරමි. 

 

අත්සන :   ..…………………………………… 

නම :   ...……………………………………… 

තනතුර :  ......………………………………… 

දිනය:  ............................................................ 

නිල මුද්රාව :  .............…………………………. 

 

 

 

අංක 05 පරිශිෂ්ටය 

( 101, 104, 105, 107 වගන්ති) 

 

ේයොමු අාංකය :……………............ 

 

පරිවාස කාලය / වැඩ බැලීඡම් කාලය තුළ දී රජඡේ නිලධරයන් පිළිබඳව ඉදිරිපත් කල යුතු වාර්ෂික 

සමාඡලෝචන වාර්තාව 

 

01. නිලරරයා සම්බ් ර විස්තර 

 

 1.1 නිලරරයාේේ නම : 

 1.2 තනතුර : 

 1.3 ේස වා ස්ථානය : 

 1.4 පත්වීම් භාර ග්ත් දිනය : 

 1.5 පරිවාස / වැඩ බැලීේම් කාල පරිච්ේේදය අවස්  වන දිනය :  

 1.6 සමාේලෝචනයට අදාළ වන කාල පරිච්ේේදය ………………දින සිට ………….. දින දක්වා 

 

02. නිලරරයා ේවත පවරා ඇති රාජ්කාරි පිළිබඳ සාංක්ෂිප්ත ත විස්තරයක් 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………… 

 

03. පැමිණීම 

 

 3.1 නියමිත ේේලාවට ේහෝ ඊට ේපර කාර්යාලයට රාජ්කාරි සඳහා පැමිේණ් ේ්  ද? ඔේ/නැත 

 3.2 පුරුේදක් ව ේය්  පමා වී රාජ්කාරි සඳහා පැමිේණ් ේ්  ද? ඔේ/නැත 

 3.3 නියමිත ේේලාව්  තුල යථා පරිදි රාජ්කාරිේ  නියැේල් ේ්  ද? ඔේ/නැත 

 3.4 රාජ්කාරි කාලය රාජ්කාරිේය්  පරිබාහිර ේවනත් කාරියය්  සඳහා වැය කර් ේ්  ද? ඔේ/නැත 

 3.5 අදාළ කාලය තුල නිවාඩු විස්තර ; 

 

අනියම් විේේක අසනීප අඩ වැටුප්ත  වැටුප්ත  රහිත 

............... ................ ................ ................ ................. 

 

04. විනය හා හැසිීම  

 4.1 රාජ්කාරි ස්ථානය තුළ දී විනය හා හැසිීම ;        දුර්වලයි/සතුටුදායකයි/ ේහොඳයි/ඉතා ේහොඳයි 

 4.2 ේස වා ස්ථානේය්  පිටතදී රාජ්කාරිේය්  බැහැර කාලය තුලදී විනය හා හැසිීම ;                                                                                             

දුර්වලයි/සතුටුදායකයි/ ේහොඳයි/ඉතා ේහොඳයි 

 4.3 අදාළ කාලය තුළදී නිලරරයා සම්බ් රව ග්නු ලැබූ විනය පියවර පිළිබඳ විස්තර සැේකවි්  ; 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

05. ේස ඛය තත්ත්වය 

5.1 කායික ේස ඛය තත්ත්වය යහපත් වී ද?  ඔේ/නැත 

5.2 මානසික ේස ඛය තත්ත්වය යහපත් වී ද? ඔේ/නැත 

 

06. රාජ්කාරි ඉටු ිරීම 

6.1 හැිරයාව දුර්වලයි/සතුටුදායකයි/ේහොඳයි/ඉතා ේහොඳයි 

6.2 කාර්යක්ෂම භාවය  දුර්වලයි/සතුටුදායකයි/ේහොඳයි/ඉතා ේහොඳයි 

6.3 කැපවීම  දුර්වලයි/සතුටුදායකයි/ේහොඳයි/ඉතා ේහොඳයි 

6.4 අනලස් බව  දුර්වලයි/සතුටුදායකයි/ේහොඳයි/ඉතා ේහොඳයි 

6.5 ක රමවත් බව  දුර්වලයි/සතුටුදායකයි/ේහොඳයි/ඉතා ේහොඳයි 

6.6 ආචාරශීලි බව  දුර්වලයි/සතුටුදායකයි/ේහොඳයි/ඉතා ේහොඳයි 

6.7 වි ්වාසව් ත බව  දුර්වලයි/සතුටුදායකයි/ේහොඳයි/ඉතා ේහොඳයි 

6.8 උපේදස් පිළිපැදීම  දුර්වලයි/සතුටුදායකයි/ේහොඳයි/ඉතා ේහොඳයි 

6.9 කීකරු බව  දුර්වලයි/සතුටුදායකයි/ේහොඳයි/ඉතා ේහොඳයි 

6.10 නීතිීති, පටිපාටි, ේරගුලාසි හා චක්රේේඛ ආදිය පිළිබඳ දැනුම  දුර්වලයි/සතුටුදායකයි/ේහොඳයි/ඉතා ේහොඳයි 

 

07. ේප් නුම් කළ විේ  ෂ දක්ෂතා ; 
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....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

08. ේප් නුම් කළ විේ  ෂ දුර්වලතා ; 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

09. කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉම සමත් වීම පිළිබඳ විස්තර ; 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

10. ේදවන භාෂා දැනුම වර්රනය කර ග්ැනීම පිළිබඳ විස්තර ; 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

11. ලබා ග්ත් අමතර අරයාපන හා වෘත්තීය සුදුසුකම් ; 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

 

12. නිලරරයාේේ අවරානය ේයොමු කළ යුතු කරුණු ; 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

13. අදාළ සියලු කරුණු සලකා බැලීේම් දී නිලරරයා පිළිබඳ සමස්ත නිග්මනය ………………………… 

(දුර්වලයි/සතුටුදායකයි/ේහොඳයි/ඉතා ේහොඳයි) 

 

14. ේමම සමාේලෝචන වාර්තාේේ නිග්මනය්  පිළිබඳව ………………………… දින නිලරරයා දැනුවත් 

කරන ලදි. 

 

(ආස් නතම අධීක්ෂණ මාණ්ඩලික නිලරරයා)                                       (ේදපාර්තේම්් තු /ආයතන ප රරාන) 

අත්සන……………………                                                                  අත්සන…………………… 

නම…………………………                                                                නම………………………… 

තනතුර……………………                                                                  තනතුර…………………… 

දිනය………………………                                                                  දිනය……………………… 

 

15. ේමම සමාේලෝචන වාර්තාේේ නිග්මනයක් පිළිබඳව…………………….දින මම දැනුවත් වීම . 

 

(නිලරරයා) 

අත්සන……………………….………………… 

නම………………………….…………………… 

දිනය…………………………………………..… 

තනතුර………………………………………… 
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අංක 06 පරිශිෂ්ටය 

(  100 වගන්තිය) 

 

මේේ අාංකය : ................................                                                                                   

ලිපිනය........................................... 

...................................................... 

...................................................... 

දිනය : ........................................... 

 

...................................................................................මඟි්  

...................................................................................මයා/මිය/ේමනවිය 

 

පත්වීම අවසන් කිරිම 

 

වයඹ පළාත් සභාේේ කාර්ය පරිපාටික ීති සාංග්රහේ  98 වැනි වග්් තිේයහි සඳහ්  අව යතා සම්ූරර්ණ ිරරිමට 

ඔබ අේපොේහොසත් වීේම් ේහ තුව මත, පරිවාස කාලයකට යටත්ේකොට තිබූ ඔබේේ පත්වීම, එම කාර්ය පරිපාටික 

ීති කාණ්ඩේයහි 100 වග්් තිය ප රකාරව, වහාම ක රියාත්මක වන පරිදි අවස්  කරන බව ේමයි්  ද් වමි. 

 

2. ඔබ විසි්  රජ්ේය් /පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේය්  ලබාේග්න ඇති සියලු අත්තිකාරම් මුදේ හා ණය 

මුදේ…………………දිනට ප රථම පියවීමට කටයුතු කර් න. එේස  ිරීමට අේපොේහොසත් වුවේහොත් ඒවා 

අයකර ග්ැනිම සඳහා නීතිමය ක රියාමාර්ග් ග්ැනීමට සිදුවනු ඇත. 

 

3. එේස  ම……………………..දිනට ේපර, ඔබ භාරේ  ඇති රජ්ේ /පළාත් සභාේේ සියලු ේේපල, ලිපි 

ේේඛන, යතුරු, පරිග්ණක මුර පද හා රාජ්කාරි හැඳුනුම්පත ආදිය විධිමත් පරිදි භාර දීමට කටයුතු කර් න. 

එේස  ිරීමට අේපොේහොසත් වුවේහොත් ඒවා අයකර ග්ැනිම සඳහා නීතිමය ක රියාමාර්ග් ග්ැනීමට සිදුවනු ඇත. 

 

 

 

 

(පත්ිරීම් බලරරයා) 

අත්සන............................................................... 

නම.................................................................... 

තනතුර............................................................... 

දිනය.................................................................. 

 

1. ේේකම්, වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව. 

2. ග්ණකාධිකාරි. 

3. විග්ණකාධිපති. 

4. ේප ේග්ලික ලිපිේග්ොනුවට. 

(අවස්ථානුරූපව අව ය සාංේ ෝරන සහිතව ේමම ආකෘති පත රය උපේයෝගී කරග්ත යුතුය.) 

 

අංක 07 පරිශිෂ්ටය 

( 107 වගන්තිය) 

 

මේේඅාංකය....................................   

ලිපිනය........................................... 

...................................................... 
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...................................................... 

දිනය : ........................................... 

 

...................................................................................මඟි්  

...................................................................................මයා/මිය/ේමනවිය 

 

පත්වීම අවසන් කිරීම 

 

වයඹ පළාත් සභා කාර්ය  පරිපාටික ීති  සාංග්රහේ  98 වැනි වග්් තිේයහි සඳහ්  අව යතා සම්ූරර්ණ ිරීමට 

ඔබ අේපොේහොසත් වීේම් ේහ තුව මත, වැඩ බැලීේම් කාලයකට යටත් ේකොට තිබූ ඔබේේ පත්වීම, එම කාර්ය 

පරිපාටික ීති සාංග්රහේ  107 වග්් තිය ප රකාරව, වහාම ක රියාත්මක වන පරිදි අවස්  කරන බව ේමයි්  ද් වමි. 

 

2. ඒ අනුව, ඔබේේ ූරර්ව තනතුරට ආපසු යවමි/අධි ේස වක පදනම මත ඔබේේ ූරර්ව තනතුරට ආපසු යවමි. 

 

3. ………………………… දිනට ේපර, ඔබ භාරේ  ඇති පළාත් සභාේේ සියලු ේේපල, ලිපි ේේඛන, යතුරු, 

පරිග්ණක මුර පද හා රාජ්කාරි හැඳුනුම්පත ආදිය විධිමත් පරිදි භාර දීමට කටයුතු කර් න. 

 

 

 

(පත්ිරීම් බලරරයා) 

අත්සන.................................................................... 

නම......................................................................... 

තනතුර.................................................................... 

දිනය....................................................................... 

 

1. ේේකම්, වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව 

2. ග්ණකාධිකාරි. 

3. ූරර්ව පත් ිරීේම් බලරරයා. 

4. විග්ණකාධිපති. 

5. ේප ේග්ලික ලිපිේග්ොනුවට. 

 

අංක 08 පරිශිෂ්ටය 

( 125වගන්තිය) 

 

 

මේේ අාංකය...................................                                                                                    

ලිපිනය........................................... 

...................................................... 

...................................................... 

දිනය : ........................................... 

 

...................................................................................මඟි්  

...................................................................................මයා/මිය/ේමනවිය 

................................................................................... 

(තනතුර) 

 

 

................................................................ වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉඡමන් සමත් කරන ලද බව දැන්වීම 



55 
 

 

.................................ේස වා වයවස්ථාේවහි/ බඳවා ග්ැනීේම් පටිපාටිේයහි සඳහ් ..........................තනතුර 

සඳහා වන....................................................කාර්යක්ෂමතා කඩඉේම් ..............................................දින සිට 

ක රියාත්මක වන පරිදි ඔබ සමත් කරන ලද බව ේමයි්  ද් වමි. 

 

 

(පත්ිරීම් බලරරයා) 

අත්සන...................................................... 

නම........................................................... 

තනතුර...................................................... 

 

පිටපත් : 

1. 

2. 

3. 

4. ේප ේග්ලික ලිපි ේග්ොනුවට 

 

අංක 09 පරිශිෂ්ටය 

( 129 වගන්තිය) 

 

 

මේේ අාංකය.......................                                                                                    

ලිපිනය........................................... 

...................................................... 

දිනය : ........................................... 

          

...................................................................................මඟි්  

...................................................................................මයා/මිය/ේමනවිය 

 

 

 

 

පත්වීම අවසන් කිරිම 

 

නියමිත කාලය තුලදී කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත් වීමට ඔබ අේපොේහොසත්වීම ේහ තු 

ේකොටේග්න……................ව ේය්  ඔබේවත ේදන ලද පත්වීම වයඹ පළාත් සභා කාර්ය පරිපාටික ීති 

සාංග්රහේ   X වැනි පරිච්ේේදේ  128 වග්් තිය ප රකාරව………………………..දින සිට අවස්  කළ බව 

ේමයි්  ද් වමි. 

 

02. ඔබ විසි්  රජ්ේය්  හා පළාත් සභාේව්  ලබාේග්න ඇති සියලු අත්තිකාරම් මුදේ හා ණය 

මුදේ…………………දිනට ප රථම පියවීමට කටයුතු කර් න. එේස  ිරීමට අේපොේහොසත් වුවේහොත් ඒවා 

අයකර ග්ැනීම සඳහා නීතිමය ක රියාමාර්ග් ග්ැනීමට සිදුවනු ඇත. 

 

03. තව ද,……………………..දිනට ේපර, ඔබ භාරේ  ඇති රජ්ේ   හා පළාත් සභාේේ සියලු ේේපල, ලිපි 

ේේඛන, යතුරු, පරිග්ණක මුර පද හා රාජ්කාරි හැඳුනුම්පත ආදිය විධිමත් පරිදි භාර දීමට කටයුතු කර් න. 

එේස  ිරීමට අේපොේහොසත් වුවේහොත් ඒවා අයකර ග්ැනීම සඳහා නීතිමය ක රියාමාර්ග් ග්ැනීමට සිදුවනු ඇත. 

 

(පත්ිරීම් බලරරයා) 
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අත්සන.................................................................. 

නම....................................................................... 

තනතුර.................................................................. 

 

1. ේේකම්, වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව. 

2. ග්ණකාධිකාරි. 

3. විග්ණකාධිපති. 

4. ේප ේග්ලික ලිපිේග්ොනුවට. 

 

අංක 10 පරිශිෂ්ටය 

( 144 වගන්තිය) 

නම................................................ 

ලිපිනය........................................... 

...................................................... 

...................................................... 

දිනය : ........................................... 

                                                                                                                              

 

(ේදපාර්තේම්් තු/ආයතන ප රරාන) මඟි්  

................................................................................... 

(පත් ිරීම් බලරරයා) 

.................................................................................. 

 

……………………..හි………………………… තනතුඡරහි ඡසේවය සඳහා පළාත් සභා රාජය 

ඡසේවඡයන් ස්ථිරව/තාවකාලිකව මුදාහරින ඡලස ඉල්ලීම. 

 

 

1. නිලධරයා පිළිබඳ විස්තර 

 

1.1සම්ූරර්ණ නම:........................................................................................................................................ 

1.2 අයත්වන ේස වය: .......................................... පාංතිය: ............................... ේර ණිය:............................... 

1.3 තනතුර: ................................................................................................................................................ 

1.4 ේස වා ස්ථානය: ...................................................................................................................................... 

1.5 ේදපාර්තේම්් තුව/ආයතනය: ................................................................................................................. 

1.6අමාතයාං ය: ........................................................................................................................................... 

1.7 ේස වය ස්ථිර කළදිනය: .......................................................................................................................... 

1.8 ඉේලීම ඉදිර්පත් කරන දිනට වයස:   අවු :        මාස :       දින : 

1.9 ඉේලීම කරන දිනය වන විට අදාළ සියලු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්/ේදපාර්තේම්් තු පරික්ෂණ වලි්  සමත් 

ඇති නැති බව: 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

1.10 දරමි්  සිටින තනතුේර් රාජ්කාරි ඉටු ිරීම සඳහා විේ  ෂ පුහුණුවක් ලබා ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ විස්තර: 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
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1.11 අනිවාර්ය ේස වා කාලයක් සඳහා වයඹ පළාත් සභාව සමඟ ගිවිසුමකට බැඳී සිටී නම් ඒ පිළිබඳ විස්තර: 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

1.12 ේමයට ේපර රජ්ේ  ේහෝ පළාත් සභා රාජ්ය  ේස වේය්  තාවකාලිකව මුදා හැර තිබූ අවස්ථා පිළිබඳ 

විස්තර : 

 

ආයතනය  තනතුර  කාල පරිච්ඡේදය අවු.  මාස 

.............. ....................... සිට ........දක්වා........... .......................... 

.............. ....................... සිට ........දක්වා........... .......................... 

.............. ....................... සිට ........දක්වා........... ..........................  

 

2. මුදා හැරීඡමන් පසු නිලධරයා ඡසේවඡයහි නියැලීමට අඡේක්ෂිත තනතුර : 

 

2.1 ආයතනය : 

2.2 අමාතයාං ය : 

2.3 වෘත්තීය සමිතිය/සුබසාරක සාංග්මය : 

2.4 තනතුර : 

2.5 මුදාහැීම ඉේලා සිටි් ේ්  ස්ථිරව ද, තාවකාලිකව ද යන වග් : 

2.6 තාවකාලිකව නම් ේකොපමණ කාලයකට ද යන වග් : 

2.7 තනතුේර් රාජ්කාී භාර ග්ැනීමට අේප්ත ක්ෂිත දිනය : 

 

03. මා...........................හි………………………….තනතුරට පත් ිරීමට කැමැත්ත ප රකා  කරමි්  

……………………විසි්  නිකුත් කළ ලිපිය ේම් සමඟ ඉදිරිපත් කරමි. 

 

04. මා...............................වෘත්තිය සමිතිේ  /………………………….සුබ සාරක සාංග්මේ  

……………………….තනතුරට ේතෝරා ග්ත් බවත්, එහි කටයුතු සඳහා මා රාජ්ය ේස වේය්  තාවකාලිකව 

මුදාග්ැනීම අව ය බවත් ප රකාශිත එම සාංග්මේ ………………………..ැකස්වීම් වාර්තාේේ සහතික කළ 

පිටපතක් ේම් සමග් ඉදිරිපත්කරමි. එේස ම එම සාංග්මේ  ලියාපදිාංචි සාමාජිකය්  සාංඛයාව පිළිබඳ විස්තරත්, 

අනුමත වයවස්ථාේේ පිටපතකුත් ේම් සමග් ඉදිරිපත් කරමි. 

(අදාල ේනොවන ේේද කපා හරි් න) 

 

05. ඉහති්  දක්වා ඇති කරුණු සතය බව සහතික කරමි. වයඹ පළාත් සභා කාර්ය පරිපාටික රිති සාංග්රහේ  XII 

වන පරිච්ේේදේ  147 වග්් තිය ප රකාරව ේමම ඉේලීම කාරුණිකව ඉදිරිපත් කරමි. ඒ අනූව 

……………………..හි………………………… තනතුේරහි ේස වය සඳහා මා වයඹ  පළාත් සභා රාජ්ය 

ේස වේය්  ස්ථිරව/තාවකාලිකව මුදා හරින ේලස කාරුණිකව ඉේලමි. 

 

 

.......................................... 

නිලරරයාේේ අත්සන 

 

අංක 11 පරිශිෂ්ටය 

( 144 වගන්තිය) 
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මේේ අාංකය :...................................                                                    

ලිපිනය........................................... 

...................................................... 

...................................................... 

දිනය : ........................................... 

 

 

................................................................ 

 

(පත්ිරීම් බලරරයා) 

........................................................... 

 

රජඡේ අවශ්යතාවය මත පළාත් සභා රාජය ඡසේවඡේ නිලධාරිඡයකු දැනට දරන තනතුඡරන් 

ස්ථීරව/තාවකාලිකව මුදාහරින ඡලස ඉල්ලීම 

 

1. නිලධාරයා පිළිබඳ විස්තර 

 

1.1 සම්ූරර්ණ නම: 

1.2 අයත්වන ේස වය :    පාංතිය:     ේර ණිය: 

1.3 තනතුර : 

1.4 ේස වා ස්ථානය: 

1.5 ේදපාර්තේම්් තුව/ආයතනය: 

1.6 අමාතයාාං ය 

 

2. මුදාහැරීඡමන් පසු නිලධාරියා පත්කිරීමට ඡයෝජිත තනතුර 

 

2.1 තනතුර: 

2.2 වැටුප්ත  ක්රමය: 

2.3 ේස වා ස්ථානය: 

2.4 ආයතනය: 

 

3. ඡයෝජිත මුදාහැරීම 

 

3.1 ස්ථීරවද  තාවකාලිකව ද යන වග් : 

3.2 තාවකාලිකව නම් ේකොපමණ කාලයකටද යන වග්: 

..................................දින සිට................................දින දක්වා අවු.............................ක කාලයක් සඳහා 

4. නිලරරයා ේස වේ  ේයදවීමට අේප්ත ක්ෂිත ආයතනේ  ඉේලීම ඇමුණුම..............................ව ේය්  යා කර 

ඇත.  

 

5.  නිලරරයා විසි්  එකග්තාව පළ කළ ලිපිය ඇමුණුම.........................................ව ේය්  යා කර ඇත. 

 

6. නිලරරයාේේ විරාම වැටුප්ත  දායක මුදේ ව ේය්  ඔහුේේ ඒකාබේර වැටුේප්  25ක ක් ද  වැ් දඹු හා 

අනත්දරු/ව් දඹු පුරුෂ මා අනත්දරු අරමුදේේ දායක මුදේ  නිලරරයා ේස වේ  ේයදවීමට 

අේප්ත ක්ෂිත............................................විසි්  යථා පරිදි ේග්වනු ඇත. 

 

7. ඒ අනුව ඉහත සදහ්  නිලරරයා ඉහති්  දක්වා ඇති තනතුරට පත්ිරීම සදහා දැනට ඔහු දරන තනතුේර්  

හා පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේය්  තාවකාලිකව/ස්ථීරව මුදාහරින ේලස කාරුණිකව ඉේලමි. 
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අත්සන:............................................................................ 

නම:................................................................................. 

තනතුර:............................................................................ 

අමාතයාාං ය:.................................................................... 

(අදාල ේනොවන වචන හා වග්් ති කපා හරි් න) 

 

 

අංක 12 පරිශිෂ්ටය 

( 173වගන්තිය) 

මේේ අාංකය......................................                                                                                                

ලිපිනය........................................... 

...................................................... 

...................................................... 

දිනය : ........................................... 

 

 

...................................................මයා/මිය/ේමනවිය 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

 

තනතුර අතහැර යාඡම් නිඡේදනය 

 

01. ේමම ේදපාර්තේම්් තුේේ ……………………….තනතුර දරමි්  සිටි ඔබ විධිමත්ව නිවාඩු අනුමත කරවා 

ග්ැනීමිර්  ේතොරව ……………………….දින සිට රාජ්කාරිය සඳහා වාර්තා ේකොට ේනොමැත. 

 

02. ඒ අනුව, වයඹ පළාත් සභා කාර්ය පරිපාටික ීති සාංග්රහේ   173 වැනි වග්් තිය ප රකාරව 

……………………. දින සිට ඔබ තනතුර අතහැර ගියාේස  සැළේකන බව ේමයි්  දැනුම් ේදමි. 

 

03. ඔබ විසි්  රජ්ේය්  ේහෝ පළාත් සභාේව්  ලබා ේග්න ඇති සියලුම අත්තිකාරම් හා ණය මුදේ 

…………….දිනට ේපර පියවිමට කටයුතු කර් න. එේස  ිරරිමට අේපොේහොසත් වුවේහොත් ඒවා අයකර ග්ැනීම 

සඳහා නීතිමය ක රියා මාර්ග් ග්ැනීමට සිදුවනු ඇත. 

 

04. තවද ………………… දිනට ේපර ඔබ භාරේ  ඇති රජ්ේ /පළාත් සභාේේ සියලු ේේපල, ලිපිේේඛන, 

යතුරු පරිග්ණක මුර පද හා රාජ්කාරි හැඳුනුම් පත ආදිය විධිමත් පරිදි භාරදීමට කටයුතු කර් න. එේස  භාරදීමට 

අේපොේහොසත් වුවේහොත් ඒ පිළිබඳව ද නීතිමය ක රියා මාර්ග් ග්ැනීමට සිදුවනු ඇත. 

 

05. තම තනතුර අතහැර යාේම් ේහ තුව මත, රජ්ේ  තනතුරකට ේහෝ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  තනතුරකට 

නැවත පත් කරනු ලැබීමට ඇති අයිතිවාසිකම ද, වි  රාම වැටුප්ත  වයවස්ථා සාංග් රහය යටේත් විරාම වැටුපක් ේහෝ 

දීමනාවක් ලබාග්ැනීමට ඇති අයිතිවාසිකම ද ඔබට අහිමි ව් ේ් ය. 

 

අත්සන:............................................... 

නම :................................................... 

තනතුර:............................................... 

 

පිටපත්:- 

1. ප්රරාන ේේකම් 

2. පත්ිරීම් බලරරයා 
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3. අදාල අමාතයාාං  ේේකම් 

4. විග්ණකාධිපති 

5. අභය් තර විග්ණන අරයක්ෂ  

 

 

අංක 13 පරිශිෂ්ටය 

(208 වගන්තිය) 

 

ඔේබ් අාංකය : .............................................                                        

ලිපිනය........................................... 

...................................................... 

...................................................... 

දිනය : ........................................... 

 

..................................................................මඟි් , 

(පත්ිරීම් බලරරයා ) 

.......................................................................... 

 

ඡයෝජිත වාර්ෂික ස්ථාන මාරුව සම්බන්ධඡයන් කරුණු දැක්වීම 

 

ඔබේේ අාංක:.......................................... හා...................................................දිනැති ලිපිය /ේයෝජිත වාර්ෂික 

ස්ථාන මාරු ේේඛනය මඟි්  මා ..............................................ට ස්ථාන මාරු ිරීමට ේයෝජිත බව ද් වා 

ඇත. 

02. පහති්  විස්තර කරනු ලබන කරුණු මත එම ේයෝජිත ස්ථාන මාරුව අවලාංගු කරන ේලස /සාංේ ෝරනය 

කර නැවත සලකා බලන ේලස වයඹ පළාත් සභා කාර්ය පරිපාටික ීති සාංග්රහේ  208 වන වග්් තිය ප රකාරව 

කාරුණිකව ඉේලා සිටිමි. 

2.1...............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

2.2...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

2.3...............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

03. ඉහත සඳහ්  කරුණු සනාථ ිරරිම සඳහා අදාළ පහත සඳහ්  ලියවිලි වල සහතික කළ ඡායා පිටපත් ේම් 

සමග් යාකර ඇත. 

 

04. මාේේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුව පහත සඳහ්  ේස වා ස්ථානයකට ලබා ේදන ේලසද ඉේලමි. 

පළමුවන මනාපය : …………………….. 

ේදවන මනාපය : ……………………….. 

තු් වන මනාපය : ……………………… 

 

…………………………………… 

 

අත්සන 

 

පිටපත්:- 
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1. පත් ිරරිම් බලරරයා 

2. ේදපාර්තේම්් තු ප රරාන 

3. ආයතන ප රරාන 

 

 

ඡදපාර්තඡම්න්තු ප රධානඡේ නිර්ඡේශ්ය 

 

(පත්ිරීම් බලරරයා) 

.............................................................. 

 

............................................................... විසි්  ඉහති්  දක්වා ඇති කරුණු සතය බවට සෑහීමට පත්ේවමි / 

ේනොේවමි. ඉේලීම ඉටු ිරීම නිර්ේේ  කරමි/ ේනොකරමි. 

 

අත්සන : ............................................ 

නම : ................................................. 

තනතුර : ............................................ 

නිල මුද්රාව : ........................................ 

දිනය :................................................. 

 

 

 

අංක 14 පරිශිෂ්ටය 

( 224 වගන්තිය ) 

 

පළාත් සභා රාජය ඡසේවඡේ නිලධරයන්ඡේ පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම් සම්බන්ධව බලය අභිනිඡයෝජිත 

බලධරයා විසින් පවත්වා ගත යුතු ඡල්ඛනය 

 

අනු 
අාංකය 

දිනය නිලරරයාේේ 
නම හා 

හැඳුනුම්පත් 
අාංකය 

ේස වය 
පාංතිය 
ේර ණිය 

තනතුර පත්ිරීේම් ස්වභාවය උසස් 
ිරීමක්ද 
යන වග් 

විෂයය භාර 
නිලරාරියාේේ 
අත්සන හා 
දිනය 

මා.නි.ේේ 
අත්සන 
හා දිනය 

සථීර ේකෝ ත්රාත් 

          

 

 

 

 

 

 

 

අංක: 15 පරිශිෂ්ටය 

( 224 වගන්තිය) 

 

ඡසේවඡයන් පහ කළ නිලධරයන් සම්බන්ධව බලය අභිනිඡයෝජිත බලධරයා විසින් පවත්වා ගත යුතු ඡල්ඛණය  

 

අනු 
අාංකය 

නිලරරයාේේ 
නම හා 

ේස වය  
පාංතිය  

ේස වේය්  
පහිරීමට 

ේස වේය්  
පහ කළ 

ේග්ොනු 
අාංකය 

ේවනත් 
කරුණු 

විෂයය භාර 
නිලරාරියාේේ 

මා.නි.ේේ. 
අත්සන හා 
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හැඳුනුම්පත් 
අාංකය 

ේර ණිය  
තනතුර 

ේහ තු 
සැේකවි්  

දිනය අත්සන හා 
දිනය 

දිනය 

         

 

 

 

 

අංක 16 පරිශිෂ්ටය 

( 224 වගන්තිය) 

 

ඡසේවඡයන් ඉල්ලා අස් වූ නිලධරයන් සම්බන්ධව බලය අභිනිඡයෝජිත බලධරයා විසින් පවත්වා ගත යුතු 

ඡල්ඛනය 

 

අනු 
අාංකය 

නිලරරයාේේ 
නම හා 

හැඳුනුම්පත් 
අාංකය 

ේස වය  
පාංතිය  
ේර ණිය  
තනතුර 

ේස වේය්  
ඉේලා 
අස්වීමට 
ේහ තු 

සැේකවි්  

ේස වේය්  
ඉේලා 

අස්වූ දිනය 

ේග්ොනු 
අාංකය 

ේවනත් 
කරුණු 

විෂයය භාර 
නිලරාරියාේේ 
අත්සන හා 
දිනය 

මා.නි.ේේ. 
අත්සන හා 
දිනය 

         

 

 

අංක: 17 පරිශිෂ්ටය 

( 224 වගන්තිය ) 

 

තනතුර අතහැර ගිය නිලධරයන් සම්බන්ධව බලය අභිනිඡයෝජිත බලධරයා විසින් පවත්වා ගත යුතු ඡල්ඛනය 

 

අනු අාංකය නිලරරයාේේ 
නම හා 

හැඳුනුම්පත් 
අාංකය 

ේස වය  
පාංතිය  
ේර ණිය  
තනතුර 

තනතුර 
අතහැර ගිය 
දිනය 

නිේේදනය 
නිකුත් කළ  

ේවනත් 
කරුණු 

විෂයය භාර 
නිලරාරියාේේ 
අත්සන හා 
දිනය 

මා.නි.ේේ. 
අත්සන හා 
දිනය 

        

 

 

අංක 18 පරිශිෂ්ටය 

( 224 වගන්තිය) 

 

වැඩ තහනම් කර ඇති හා අනිවාර්ය නිවාඩු ගන්වා ඇති නිලධරයන් සම්බන්ධව බලය අභිනිඡයෝජිත බලධරයා 

විසින් පවත්වා ගත යුතු ඡල්ඛනය 
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අනු 
අාංක
ය 

නිලරරයා
ේේ නම හා 
හැඳුනුම්පත් 
අාංකය  

ේස වය  
පාංතිය  
ේර ණිය

  
තනතුර 

වැඩ 
තහනම් 
ිරීමක්
ද 

අනිවාර්ය 
විරාම 

ග්ැ් වීමක්
ද 

එම 
පියවර 
ග්ැනීමට 
ේහ තු 
සැේකවි
්  

ේග්ො
නු 
අාංක
ය 

ේවන
ත් 

කරුණු 

විෂයය භාර 
නිලරාරියා
ේේ අත්සන 
හා දිනය 

මා.නි.ේේ
. අත්සන 
හා දිනය 

          

 

අංක 19 පරිශිෂ්ටය 

( 224 වගන්තිය) 

 

විශ් රාම ගන්වනු ලැ න නිලධරයන් සම්බන්ධව බලය අභිනිඡයෝජිත බලධරයා විසින් පවත්වා ගත යුතු ඡල්ඛනය 

 

අනු 
අාංකය 

නිලරරයාේේ 
නම හා 

හැඳුනුම්පත් 
අාංකය  

ේස වය  
පාංතිය  
ේර ණිය  
තනතුර 

විරාම 
ග්ැ් වීමට 
ේහ තු 

සැේකවි්  

විරාම 
ග්ැ් වූ 
දිනය 

ේග්ොනු 
අාංකය 

ේවනත් 
කරුණු 

විෂයය භාර 
නිලරාරියාේේ 
අත්සන හා 
දිනය 

මා.නි.ේේ. 
අත්සන හා 
දිනය 

         

 

 

 

අංක 20 පරිශිෂ්ටය 

(224 වගන්තිය) 

තාවකාලිකව ඡහෝ ස්ථීරව මුදා හරින නිලධාරිඡයකු සම්බන්ධව පවත්වාගත යුතු ඡල්ඛනය 

 

අනු අාංකය නිලරරයාේේ 
නම හා 

හැඳුනුම්පත් 
අාංකය   

ේස වය  
පාංතිය  
ේර ණිය  
තනතුර 

මුදා හැීමට 
ේහ තු හා මුදා 
හරින ලද 
ආයතනය  

ආපසු වාර්තා 
ිරීමට 

නියමිත දිනය 

විෂයය භාර 
නිලරාරියාේේ 
අත්සන හා 
දිනය 

මා.නි.ේේ. 
අත්සන හා 
දිනය 

       

 

පීක්ෂා කේළ  

අත්සන: 

නම: 

තනතුර: 

අංක 21 පරිශිෂ්ටය 

( 225 වගන්තිය ) 
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කාර්ය මන්ඩලඡේ ඡවනස්වීම පිළිබඳව බලය අභිනිඡයෝජිත බලධරයා විසින් වයඹ පළාත් ප්රධාන ඡල්කම්  

ඡවත සපයනු ලබන අර්ධ වාර්ෂික වාර්තාව ………………… දින සිට………………. දින දක්වා 

 

නව පත්වීම් උසස් 
ිරීම් 
සාංඛයාව 

ේස වේය්  
පහකළ 
සාංඛයාව 

ේස වේය්  
ඉේලා අස්වූ 
සාංඛයාව 

තනතුර 
අතහැර 
ගිය 

සාංඛයාව 

විරාම 
ග්ැ් වූ 
සාංඛයාව 

වැඩ 
තහනම්ව 
සිටින 
සාංඛයාව 

අනිවාර්ය 
නිවාඩු 
මත 
සිටින 
සාංඛයාව 

ස්ථිර ේකෝ ත්රාත් 

         

 

 

 

සකස ්කේළ  පීක්ෂා කේළ  

අත්සන: අත්සන: 

නම: නම: 

තනතුර: තනතුර: 

දිනය: දිනය: 

 

 

අංක 22 පරිශිෂ්ටය 

( 226 වගන්තිය) 

 

 

සෑම කාර්යාලයකම /ආයතනයකම සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය සම්බන්ධව පවත්වා ගත යුතු ඡල්ඛනය 

 

අනු අාංකය නිලරරයාේේ 
නම   ජ්ාතික 
හැඳුනුම්පත් 
අාංකය සහ 
තනතුර  

නිලරරයා 
කාර්යාලේ  
/ආයතනේ  
ේස වය ආරම්භ 
කළ දිනය 

කාර්යාලේ  /ආයතනේ  
ේස වේය්  ඉවත් වූ 

විෂයය භාර 
නිලරාරියාේේ 
අත්සන හා 
දිනය 

මා.නි.ේේ 
අත්සන හා 
දිනය 

ආකාරය දිනය 

       

 

 

අංක 23 පරිශිෂ්ටය 

( 230 වගන්තිය) 

 

මුලකුරු සමග් නම :.................................... 

ලිපිනය : ................................................... 

............................................................                                             

................................................................. 

දිනය: ....................................................... 

 

(ේදපාර්තේම්් තු / ආයතන ප රරාන) මඟි්  

.............................................................. 
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 (අමාතයාාං  ේේකම් ) මඟි්  

............................................................. 

රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාේේ ේේකම්. 

............................................................. 

 

........................................................................................................................................... 

පත් කිරීම/උසස් කිරීම/ස්ථාන මාරු සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කරනු ලබන අභියාචනය 

 

 

01. අභියාචක පිළිබඳ විස්තර 

 

1.1 සම්ූරර්ණ නම: ....................................................................... 

1.2 අයත් වන ේස වය : ............................පාංතිය: ............................ ේර ණිය:................................ 

1.3 තනතුර: ........................................................ 

1.4 ේස වා ස්ථානය: ............................................................ 

1.5 ේදපාර්තේම්් තුව / ආයතනය : ........................................................ 

1.6 අමාතයාාං ය : ......................................................... 

 

 

 

02. අභියාචනයට පදනම්ව ඇති තිරණය / නිඡයෝගය පිළිබඳ විස්තර 

 

2.1 තීරණය /නිේයෝග්ය කුමක්ද ? යන වග් සැේකවි්  : 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................ 

 

2.2 තිරණය / නිේයෝග්ය ේදන ලේේේ කා විසි් ද? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................ 

 

2.3 තිරණය නිේයෝග්ය නිලරරයාට ලැබුණු දිනය ……………………………….. 

 

2.4 තිරණය /නිේයෝග්ය දැක්ේවන ලිපි වල සහතික කළ පිටපත් පහති්  දැක්ේවන ඇමුණුම් ව ේය්  යාකර 

ඇත. 

 

ඇමුණුම (1)................................................................................................................................................ 

ඇමුණුම (2) ............................................................................................................................................... 

 

2.5 අදාළ ේවනත් කරුණු : 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
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03. තීරණයට / නිේයෝග්යට එේරහිව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් ිරීමට ේහ තු : 

 

3.1 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

3.2 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

3.3 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

3.4 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

3.5 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

3.6 ේමම ේහ තු සනාථ ිරීමට අදාළ ලිඛිත සාරකවල සහතික කළ පිටපත් පහත දැක්ේවන ඇමුණුම් ව ේය්  

යා කර ඇත. 

 

ඇමුණුම (1) ............................................................................................................................................... 

ඇමුණුම (2) ............................................................................................................................................... 

ඇමුණුම (3)................................................................................................................................................ 

 

04. ඉල්ලා සිටිනු ලබන සහන: 

 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

අත්සන :........................... 

නම:................................. 

තනතුර:............................ 

 

දිනය: …………………….. 

 

පිටපත්:- 

1. ේේකම්, වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව - (අව ය කටයුතු සඳහා ේමම ප්රග්මන 

පිටපත ඔබ ේවත කාරුණිකව ේයොමු කරමි) 
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අංක 24 පරිශිෂ්ටය 

( 70 වගන්තිය) 

 

 

ේේකම්  

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව 

 

.............................................................................. 

(ේදපාර්තේම්් තු ප්රරානියා/අමාතයාාං  ේේකම් මගි් ) 

 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වය යටේත් ේස වය ිරීමට මනාපය පළ ිරීේම් අයදුම්පත 

 

1. නිලරාරියාේේ සම්ූරර්ණ නම : ..................................................................................... මයා/මිය/ේමය 

(පත්වීම් ලිපිේයහි දැක්ේවන නම සඳහ්  කර් න) 

2. නම ේවනස් කර ඇත්නම් සාංේ ෝධිත නම : ............................................................................................... 

3. ේස වය : ......................................................................                 ේර ණිය : ............................................. 

(නිලරාරියා අයත් ේස වය සඳහ්  කර් න)                                        (ප් තිය හා තනතුර සඳහ්  කර් න) 

4. දැනට ේස වය කරන කාර්යාලේ  නම හා ලිපිනය : .................................................................................... 

5. ස්ථිර ේප ේග්ලික ලිපිනය : ....................................................................................................................... 

6. උප්  දිනය : ........................................................................................................................................... 

7. මුේ පත්වීම් දිනය හා තනතුර : ................................................................................................................. 

8. මුේ පත්වීම් ලද ේදපාර්තේම්් තුව/අමාතයාාං ය :....................................................................................... 

9. රාජ්ය ේස වේ  හා පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  ේස වා/ේර ණි හා තනතුරු/උසස්වීම් ලැබූ දින : 

................................................................................................................................................................... 

 

          දැරූ තනතුර                                       දින සිට දක්වා                               ේස වය කළ ේදපාර්තේම්් තුව 

1 ...................................                  ...................................................              ........................................... 

2 ...................................                  ...................................................              ........................................... 

3 ...................................                  ...................................................              ........................................... 

 

 

10. වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වයට පැමිණිේ   රාජ්ය ේස වේය්  ේහෝ ේවනත් පළාත් සභා රාජ්ය ේස වයිර්  

නිසි පරිදි මුදාහැීේම්  පසුද යන වග් : 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

11. වයඹ පළාත් රාජ්ය ේස වයට පැමිණ මුලි් ම ේස වය ආරම්භ කළ අමාතයාාං ය/ේදපාර්තේම්් තුව හා 

කාර්යාලීය ලිපිනය : 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

12. වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වයට අ් තර්ග්රහණය වීම සඳහා ම ට ේපර අයදුම්පතක් ඉදිරපත් කර තිේබ්ද? 

එේස  නම් එම අයදුම්පත ඉදිරිපත් කළ දිනය ඇතුළු සියලු විස්තර දක්ව් න : 

.................................................................................................................................................................... 
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එේස  ඉදිරිපත් ේනොකේළ  නම් එයට ේහ තු : 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

ඉහත සඳහ්  කරුණු සතය බව සඳහ්  කරමි. වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වේ  දැනට පවතින හා මතුවට 

පනවනු බවන ේකෝ ේේසි වලට යටත්ව වයඹ පළාත් රාජ්ය ේස වයට අ් තර්ග්රහණය වීමට කැමති බව ද 

වැ හදුරටත් සහතික කරන අතර එකී කැමැත්ත පසුව ේවනස ්කළ ේනොහැිර බව ද ප්රකා  කරමි. 

 

 

         .............................................. 

         අයදුම්කරුේේ අත්සන 

 

 

මේේ අාංකය : .............................................. 

ේේකම්  

..................................................................... අමාතයාාං ය  

වයඹ පළාත. 

 

ේමම ේදපාර්තේම්් තුේේ/ආයතනේ  ේස වය කරන ................................................................මයා/මිය/ේමය 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ේස වයට අ් තර්ග්රහණය සඳහා මනාපය පළ ිරීේම් අයදුම්පත ේම් සමඟ ඉදිරිපත් 

කරමි. ඔහුේේ/ඇයේේ ේමම අයදුම්පේත් සඳහ්  විස්තර ඔහුේේ/ඇයේේ ේප ේග්ලික ලිපිේග්ොනුව සමඟ සසඳා 

බැලූ බවද  ඒ අනුව අයදුම්පත්රේ  විස්තර සම්ූරර්ණේය් ම නිවැරදි බවට ේප ේග්ලිකවම සෑහීමකට පත් වූ බව ද 

සහතික කරමි. 

 

ේදපාර්තේම්් තු ප්රරානියාේේ අත්සන හා නිලමුද්රාව : .................................................... 

දිනය : .............................................. 

 

මේේ අාංකය : .................................................................. 

 

 

ේේකම්  

පළාත් සභා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂ්  සභාව  

වයඹ පළාත. 

 

නිර්ේේ  කර ඉදිරපත් කරමි. 

 

අමාතයාාං  ේේකම්ේේ අත්සන හා නිලමුද්රාව : ............................................. 

දිනය : .............................................. 
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